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SOCIEDADES

MAGALHÃES, NEVES E ASSOCIADOS � SOCIEDADE
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Certifico que a presente é cópia da escritura exarada de fl. 145 a
fl. 148 do livro de notas para escrituras diversas n.º 672-B do 4.º Car-
tório Notarial de Lisboa.

Redenominação, aumento de capital, cessão de quotas
e alteração parcial do contrato

No dia 2 de Agosto de 2001, nas Amoreiras, torre 1, 15.º, em
Lisboa, perante mim, licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon,
notário do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, compareceram como
outorgantes:

1.º Dr. Luís Augusto Gonçalves Magalhães, natural de Angola,
casado no regime da comunhão de adquiridos com Maria Cristina da
Conceição Concha Morgado Magalhães, natural de Angola, residen-
te na Rua dos Eucaliptos, lote B-9, Quinta da Marinha, em Cascais,
contribuinte fiscal n.º 141449195, inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 550, que outorga por si e na qualidade
de administrador e em representação da sociedade civil denominada
Magalhães, Neves e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede na torre 1, 7.º, nas Amoreiras, freguesia de
Santa Isabel, concelho de Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 95, com o capital social de 7 440 000$,
pessoa colectiva n.º 502558610; qualidade e suficiência de poderes
para este acto que verifiquei pela declaração da Ordem dos Reviso-
res Oficiais de Contas de 2 de Julho de 2001, e pela cópia certifica-
da da acta n.º 24 da assembleia geral realizada a 15 de Março do
corrente ano, que também arquivo;

2.º Dr.ª Ana de Vasconcelos Lima Nogueira Simões, natural do
Campo Grande, Lisboa, divorciada, residente na Rua do Dr. Antó-
nio Loureiro Borges, 10, 5.º, direito, em Algés, que outorga na qua-
lidade de procuradora e em representação:

a) De Dr. António Júlio Neto Jorge, natural de Minde, Alcanena,
solteiro, maior, contribuinte fiscal n.º 192287133, residente na Rua
de Veloso Salgado, 12, 2.º, esquerdo, em Lisboa, inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1045, conforme declara-
ção da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de 2 de Julho de 2001,
e procuração que arquivo; e

b) De Juan José Fernandez Garrido, solteiro, maior, natural de
Espanha, residente na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, tor-
re 1, 15.º piso, em Lisboa, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 980, conforme a dita declaração da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas de 2 de Julho de 2001, já arquivada e a
procuração que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 6009618, de 19 de No-
vembro de 1999, e 7873422, de 28 de Março de 1996, ambos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

3. Diversos

PARTE A

Pelo primeiro outorgante, em nome da sua representada, foi dito:
Que é sócio da sociedade Magalhães, Neves e Associados � So-

ciedade de Revisores Oficiais de Contas, constituída por escritura de
17 de Abril de 1991, lavrada a fl. 28 v.º do livro das notas n.º 127-
-D do 14.º Cartório Notarial de Lisboa, e objecto de várias altera-
ções posteriores;

Que o capital social encontra-se integralmente realizado, e é for-
mado por sete quotas, sendo uma no valor de 2 000 000$ perten-
cente ao sócio Luís Augusto Gonçalves Magalhães, revisor oficial
de contas com o n.º 550, outra no valor de 360 000$ pertencente
ao sócio Luís Augusto Gonçalves Magalhães, revisor oficial de con-
tas com o n.º 550, outra no valor de 2 000 000$ pertencente à sócia
Maria Augusta Cardador Francisco, revisor oficial de contas com o
n.º 746, uma no valor de 2 000 000$ pertencente ao sócio Juan José
Fernandez Garrido, revisor oficial de contas n.º 980, outra no valor
de 360 000$ pertencente ao sócio Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves, revisor oficial de contas com o n.º 746, outra no valor de
360 000$ pertencente ao sócio Joaquim José Lontro Martins, revi-
sor oficial de contas com o n.º 854, e outra no valor de 360 000$
pertencente ao sócio Nuno Miguel Portela Gonçalves Belo, revisor
oficial de contas com o n.º 1044;

Que, pela presente escritura, em execução das deliberações adop-
tadas na reunião da assembleia geral da sociedade cuja acta foi já
arquivada e na reunião de 15 de Janeiro do corrente ano, conforme
acta n.º 22, redenomina para euros o capital social da sociedade de
7 440 000$, o qual, por força da aplicação da respectiva taxa de
conversão, passa assim a ser de 37 110 euros e 56 cêntimos, e,
subsequentemente, aumenta o capital social de 37 110 euros e 56 cên-
timos para 45 400 euros, por meio de entradas em dinheiro no va-
lor total de 8289 euros e 44 cêntimos, integralmente realizadas pelos
sócios, correspondentes ao reforço das respectivas participações
sociais, passando as quotas a apresentar os seguintes novos valores
nominais: Luís Augusto Gonçalves Magalhães, duas quotas, uma no
valor nominal de 10 000 euros e outra no valor nominal de
1800 euros; Maria Augusta Cardador Francisco, quota no valor no-
minal de 10 000 euros; Juan José Fernandez Garrido, quota no valor
nominal de 10 000 euros; Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, quo-
ta no valor nominal de 10 000 euros, Joaquim José Lontro Martins,
quota no valor nominal de 1800 euros, Nuno Miguel Portela Gon-
çalves Belo, quota no valor nominal de 1800 euros;

Que nas reuniões da assembleia geral atrás mencionadas foi tam-
bém deliberado autorizar as cessões de quotas a seguir efectuadas e,
ainda, subsequentemente, alterar os artigos 3.º e 8.º dos estatutos da
sociedade sua representada, nos termos também adiante efectuados.

Pelo primeiro outorgante, em seu nome pessoal, foi dito que pela
presente escritura, livre de quaisquer ónus ou encargos, e por preço
igual ao do seu valor nominal, que já recebeu, cede a sua quota no
valor nominal de 1800 euros ao representado da segunda outorgante
indicado na alínea a), Dr. António Júlio Neto Jorge; cessão esta
devidamente autorizada pela sua mulher, conforme declaração de 2 de
Fevereiro do corrente ano.

Pela segunda outorgante foi dito que, para o seu representado
indicado na alínea a), Dr. António Júlio Neto Jorge, aceita a pre-
sente cessão da quota nos termos exarados.

Pela segunda outorgante foi ainda dito que, em nome do seu re-
presentado indicado na alínea b), Juan Jose Fernandez Garrido, livre
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de quaisquer ónus ou encargos, e por preço igual ao do seu valor
nominal, que já recebeu, cede a quota do seu indicado representado
no valor nominal de 10 000 euros ao primeiro outorgante.

Pelo primeiro outorgante, em seu nome pessoal, foi dito que aceita
a cessão da quota nos termos exarados.

Pelo primeiro outorgante, em nome da sua representada, foi ain-
da dito que altera os artigos 3.º e 8.º dos estatutos da sociedade, em
conformidade com as alterações supra-efectuadas, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 45 400 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em sete quotas, sendo quatro quotas no valor de
10 000 euros cada uma, pertencentes duas ao sócio Luís Augusto
Gonçalves Magalhães, revisor oficial de contas com o n.º 550, uma
à sócia Maria Augusta Cardador Francisco, revisor oficial de contas
com o n.º 934, e outra ao sócio Jorge Manuel Araújo de Beja Ne-
ves, revisor oficial de contas com o n.º 746, e as restantes três quo-
tas, no valor de 1800 euros cada uma, pertencentes cada uma a cada
um dos sócios Joaquim José Lontro Martins, revisor oficial de con-
tas com o n.º 854, Nuno Miguel Portela Gonçalves Belo, revisor
oficial de contas com o n.º 1044, e António Júlio Neto Jorge, revi-
sor oficial de contas com o n.º 1045.

ARTIGO 8.º

Cada sócio tem um voto por cada euro do valor nominal de quota.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo:
a) Declaração da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de 4 de

Maio do corrente ano, autorizando as alterações estatutárias e ces-
sões de quotas ora levadas a efeito;

b) Declaração do técnico oficial de contas da qual consta que o
valor contabilístico das duas quotas cedidas é, respectivamente, de
360 868$ e 2 004 820$;

c) Declaração da mulher de Luís Augusto Gonçalves Magalhães,
por documento notarial outorgado no dia 2 de Fevereiro de 2001,
no 2.º Cartório Notarial de Cascais.

Documento exibido:
a) Cartão de identificação de pessoa colectiva da sociedade com

o n.º 502558610.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo aos outorgan-

tes, em voz alta e na presença simultânea de todos.

(Assinaturas ilegíveis.) � O Notário, Carlos Henrique Ribeiro
Melon.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 03-2-44 534

MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS � SOCIEDADE
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Certifico que a presente é cópia extraída da escritura lavrada no
dia 4 de Outubro de 2001, de fl. 113 a fl. 114 v.º do livro de notas
n.º 270-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa.

Aumento de capital e alteração parcial do contrato social

No dia 4 de Outubro de 2001, no 21.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, licenciada Lídia Pereira Nunes de Menezes, res-
pectiva notária, compareceu como outorgante Luís Manuel Pereira
Alves Henriques, casado, natural da freguesia do Socorro, concelho
de Lisboa, com domicílio profissional na Rua de Joaquim António
de Aguiar, 69, 1.º, direito, em Lisboa, que outorga na qualidade de
procurador da sociedade Mariquito, Correia & Associados � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 501362509,
com sede na Rua do Visconde Moreira Rey, 14, em Linda-a-Pastora,
freguesia de Queijas, concelho de Oeiras, inscrita na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 31, com o capital de 6 500 000$,
conforme verifiquei pela procuração e fotocópia da acta n.º 31 da
reunião da assembleia geral de 10 de Julho do corrente ano, documen-
tos que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo meu conhecimento
pessoal.

E declarou:
Que o capital social da sociedade sua representada, no referido

montante de 6 500 000$, se encontra dividido nas seguintes quotas:
uma do valor nominal de 3 000 000$, pertencente ao sócio Antó-

nio Francisco Escarameia Mariquito, casado com Amália das Dores
Constantino Cureão Morgado Mariquito, no regime da comunhão
geral de bens, e residente na Avenida do Conde Castro Guimarães,
14, 3.º, direito, na Amadora; uma do valor nominal de 3 000 000$,
pertencente ao sócio José Martins Correia, divorciado, residente na
Rua de Fernando Namora, 44, 4.º, direito, em Lisboa; uma do valor
nominal de 400 000$, pertencente ao sócio Fernando da Piedade
Cruz, casado com Maria José Sequeira de Sousa Prado, no regime da
separação de bens, residente na Praceta de Cesário Verde, 7, 5.º,
esquerdo, em Massamá; uma do valor nominal de 100 000$, perten-
cente ao sócio Osvaldo dos Santos Ribeiro de Freitas, casado com
Maria Filomena da Costa Magalhães, no regime da separação de bens,
residente na Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, 10, 4.º, di-
reito, em Lisboa;

Que os referidos sócios, todos revisores oficiais de contas, se
encontram inscritos na respectiva Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, respectivamente, com os n.os 150, 203, 831 e 348;

Que, pela presente escritura, nos termos e para os efeitos do
Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, e dando cumprimento
ao deliberado na referida reunião da assembleia geral, redenomina o
capital social da sociedade sua representada para euros, ficando o
mesmo a ser de 32 422 euros, representado por quatro quotas dos
seguintes valores: duas iguais do valor nominal de 14 964 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios António Francisco Escarameia
Mariquito e José Martins Correia; uma do valor nominal de
1995 euros, pertencente ao sócio Fernando da Piedade Cruz, e uma
do valor nominal de 499 euros, pertencente ao sócio Osvaldo dos
Santos Ribeiro de Freitas;

Que, também em cumprimento do deliberado na referida reunião
da assembleia geral de 12 Julho do ano em curso, aumenta o capital
social da sociedade de 32 422 euros para 50 000 euros, sendo o au-
mento, de 17 572 euros, inteiramente realizado em dinheiro, que já
deu entrada na caixa social, e subscrito pelos sócios na seguinte pro-
porção: pelo sócio António Francisco Escarameia Mariquito, com a
quantia de 8789 euros, pelo que fica detentor de uma quota do valor
nominal de 23 753 euros; pelo sócio José Martins Correia, com a
quantia de 8789 euros, pelo que fica detentor de uma quota do valor
nominal de 23 753 euros.

Os sócios Fernando da Piedade Cruz e Osvaldo dos Santos Ribeiro
de Freitas renunciaram expressamente participar no presente aumen-
to de capital, conforme consta da acta n.º 31 da supracitada reunião
da assembleia geral de 10 de Julho de 2001.

Declarou ainda o outorgante:
Que procede à alteração parcial do pacto social da sociedade no

respeitante aos seus artigos 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º, reduzindo tudo
a um só título, que é o constante do documento complementar ela-
borado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
cujo conteúdo declara conhecer perfeitamente, pelo que dispensa a
sua leitura;

Que o referido aumento de capital e alteração parcial do pacto
social foi devidamente aprovado pela Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas na sua reunião de 12 de Setembro do corrente ano, con-
forme o projecto de aumento de capital e alteração dos estatutos
emitido pela dita Ordem, que arquivo.

Arquivo ainda o referido documento complementar.
Esta escritura foi lida em voz alta ao outorgante e ao mesmo

explicado o seu conteúdo na sua presença.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado a instruir a escritura lavrada no
dia 4 de Outubro de 2001, a fls. 113 e seguintes do livro n.º 270-M.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de Mariquito, Correia
& Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede e domicílio na Rua do Visconde Mo-
reira de Rey, 14, Linda-a-Pastora, freguesia de Queijas, concelho de
Oeiras.

§ 1.º Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social
ser transferida para outro local, dentro do território português.

§ 2.º É permitida a abertura de delegações em qualquer ponto do
País, por simples resolução da administração.
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ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir de 11 de Janeiro de 1983.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é o desempenho de funções de revisão legal
de empresas e de outras entidades, o exercício de quaisquer funções
que por lei exijam a intervenção própria e autónoma de revisores,
sobre determinados actos ou factos de empresas e de outras entida-
des, a consultoria em matérias económico-financeiras, contabilísticas
e afins e o exercício de demais funções, definidas ou a definir na
legislação específica da actividade da revisão legal, nomeadamente
no Decreto-Lei n.º 487/99, de 16 de Novembro.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 50 000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas, sendo duas de 23 753 euros cada
uma, pertencente cada uma aos sócios António Francisco Escarameia
Mariquito (revisor oficial de contas n.º 150) e José Martins Correia
(revisor oficial de contas n.º 203), uma de 1995 euros, pertencente
a Fernando da Piedade Cruz (revisor oficial de contas n.º 831) e uma
de 499 euros, pertencente a Osvaldo dos Santos Ribeiro Freitas (re-
visor oficial de contas n.º 348).

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade é exercida pelos sócios António
Francisco Escarameia Mariquito e José Martins Correia, os quais
ficam, portanto, desde já nomeados administradores, sendo necessá-
rias as assinaturas de ambos para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre os sócios ou a terceiros fica dependente
do consentimento da sociedade.

Quando a sociedade recusar o consentimento, ficará obrigada a
amortizar a quota pelo preço que resultar do último balanço apro-
vado, salvo tendo sido acordado outro valor para as quotas, caso em
que o valor será o que resultar de tal acordo.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade e os sócios são solidária e ilimitadamente res-
ponsáveis pelos prejuízos que culposamente causem às entidades
emitentes de valores mobiliários, aos investidores ou a terceiros, na
prestação de serviços de auditoria a que se refere o artigo 8.º do
Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/
99, de 13 de Novembro.

2 � Na mesma responsabilidade incorrem os revisores oficiais de
contas que a sociedade eventualmente contrate para prestação de
serviços referidos no número anterior e que hajam assinado os rela-
tórios, pareceres, certificações de contas e outros documentos emi-
tidos para os efeitos de disposição legal mencionada no número
anterior.

3 � Para garantia do cumprimento das responsabilidades referi-
das nos números anteriores a sociedade manterá, obrigatoriamente,
em companhia de seguros idónea um seguro de responsabilidade pro-
fissional, por montante não inferior ao que seja legal ou regular-
mente fixado.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia é constituída por todos os sócios e para delibe-
rar validamente deverão estar presentes ou representados sócios
detendo a maioria do capital da sociedade.

2 � A cada 100 euros de capital corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Os lucros serão distribuídos pelos sócios em conformidade com o
que for deliberado pela assembleia geral, tendo em conta a contri-
buição de cada sócio na actividade da sociedade.

Nesta distribuição não são adoptados os princípios de proporcio-
nalidade em relação às quotas ou de repartição em partes iguais.

Podem os sócios efectuar levantamentos, regulares ou não, por
conta dos lucros anuais.

ARTIGO 11.º

Em tudo o não especificamente previsto nestes estatutos serão
aplicáveis as disposições da Ordem dos Revisores Oficiais de Con-
tas, e subsidiariamente os previstos na legislação civil.

(Assinatura ilegível.) � A Notária, Lídia Pereira Nunes de
Menezes.

Vai conforme ao original.

4 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 03-2-44 695

FIGUEIREDO, NEVES & ASSOCIADO � SOCIEDADE
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Certifico que a presente é cópia extraída da escritura lavrada no
dia 24 de Setembro de 2001, de fl. 77 a fl. 80 do livro de notas
n.º 269-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa.

Aumento de capital e alteração parcial de contrato

No dia 24 de Setembro de 2001, na cidade de Lisboa e 21.º Cartó-
rio Notarial desta cidade, perante mim, licenciada Lídia Pereira Nunes
de Menezes, notária respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Dr.ª Sofia Isabel Rosado Barata dos Santos de Magalhães Car-
neiro, casada, natural da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa,
com domicílio profissional no Edifício Monumental, Avenida da
Praia da Vitória, 71-A, 7.º, lado B, em Lisboa, que outorga na qualida-
de de procuradora de Rui Filipe Lino Lavandeira, solteiro, maior,
natural da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, residente
na Rua de Almeiriga, 2832, 2.º, direito, em Perafita, contribuinte
n.º 201775590, conforme verifiquei em face de procuração que ar-
quivo;

2.º Dr. Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Silva, solteiro,
maior, natural da freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa,
residente na Rua do Dr. João Couto, 11, 7.º, esquerdo, em Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 1304448, emitido em 7 de De-
zembro de 1999 pelo Serviço de Identificação Civil de Lisboa, que
outorga na qualidade de administrador em representação da socie-
dade civil com a firma Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Praia da Vitória, 71,
letra A, 11.º, em Lisboa, inscrita na Lista dos Revisores Oficiais de
Contas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 77 e
registada na CMVM sob o n.º 313, pessoa colectiva n.º 502383224,
com o capital social de 1 000 000$, com poderes para este acto,
que verifiquei em face de declaração emitida pela referida Ordem e
fotocópia da acta n.º 18, respeitante à reunião da assembleia geral
de 6 de Agosto último, documentos que arquivo.

Verifiquei a identidade da primeira outorgante por ser do meu
conhecimento pessoal e do segundo outorgante em face do respec-
tivo bilhete de identidade e certidão da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas, documentos que arquivo.

E pelo segundo outorgante foi dito:
Que ele e a Dr.ª Adelaide Maria Viegas Clare Neves são os únicos

sócios da sociedade civil sob a firma Figueiredo & Neves, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, atrás identificada, com o capital
social de 1 000 000$, dividido em duas quotas a saber:

a) Uma no valor nominal de 960 000$, pertencente ao segundo
outorgante; e

b) Uma no valor nominal de 40 000$, pertencente à sócia Ade-
laide Maria Viegas Clare Neves;

Que pela presente escritura e em nome da sociedade vem dar cum-
primento ao deliberado na assembleia geral de 6 de Agosto de 2001,
conforme acta n.º 18, atrás referida, documento que arquivo;

Que, conforme o deliberado na referida assembleia geral:
a) Aumenta o capital social da sociedade de 1 000 000$ para

10 024 100$, a efectuar da seguinte forma: a quantia de 9 024 100$,
realizada em dinheiro, já entrado na caixa social e subscrito pela
forma seguinte: pelo reforço da quota do sócio Paulo Guilherme
Quartin Figueiredo da Silva, com a quantia de 3 550 845$, ficando
a deter uma quota na sociedade com o valor de 4 510 845$; pelo
reforço da quota da sócia Adelaide Maria Viegas Clare Neves, com
a quantia de 4 972 050$, ficando a deter uma quota na sociedade no
valor de 5 012 050$; pela entrada de um novo sócio, o representa-
do da primeira outorgante, Rui Filipe Lino Lavandeira, que subscre-
ve uma quota do valor de 501 205$;

Que, como consta da citada fotocópia da acta da reunião da as-
sembleia geral, os sócios Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Sil-
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va e Adelaide Maria Viegas Clare Neves prescindiram do direito de
preferência que lhes assistia na subscrição do aumento por parte do
novo sócio Rui Filipe Lino Lavandeira;

b) Altera a denominação do capital social de escudos para euros
e redenomina as quotas representativas do capital social por apli-
cação da taxa de conversão para euros de 200$482,
irrevogavelmente fixada pelo Conselho da União Europeia,
passando o capital social a ser de 50 000 euros, ficando este a ser
representado da seguinte forma: uma quota com o valor nominal
de 22 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Guilherme Quartin
Figueiredo da Silva; uma quota com o valor nominal de 25 000 euros,
pertencente à sócia Adelaide Maria Viegas Clare Neves; uma quota
com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui
Filipe Lino Lavandeira;

c) Altera a firma da sociedade para Figueiredo, Neves & Associado
� Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;

d) Altera os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 9.º dos estatutos da socie-
dade, ficando os mesmos com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

A sociedade adopta a firma de Figueiredo, Neves & Associado �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício
Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, em Lisboa,
freguesia de São Sebastião da Pedreira, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em três quotas: uma de valor nominal de
25 000 euros, pertencente à sócia Adelaide Maria Viegas Clare Ne-
ves, revisor oficial de contas n.º 862; outra de valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Guilherme Quartin Figuei-
redo da Silva, revisor oficial de contas n.º 601, e outra de valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui Filipe Lino
Lavandeira, revisor oficial de contas n.º 1108.

ARTIGO 4.º

Administração

A administração da sociedade é confiada aos sócios Adelaide Maria
Viegas Clare Neves e Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Silva.

ARTIGO 5.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, dentro dos 90 dias subsequentes ao termo do exercício.

2 � Cada sócio terá um voto por cada 100 euros com que parti-
cipar no capital social.

3 � As assembleias gerais serão convocadas com, pelo menos,
15 dias de antecedência, por meio de carta registada com aviso de
recepção.

4 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser abertas filiais
no território nacional.

ARTIGO 9.º

Nos termos do disposto no artigo 10.º do Código dos Valores
Mobiliários (CVM), respondem solidária e limitadamente pelos da-
nos causados aos emitentes ou a terceiros, por deficiência do relató-
rio ou parecer a que se refere o artigo 8.º do referido Código, esta
sociedade, os seus sócios e, bem assim, quando for o caso, os revi-
sores oficiais de contas ou outras pessoas contratadas que tenham
assinado os relatórios ou os pareceres e outros documentos, para os
efeitos do referido artigo 8.º do CVM.

§ único. Nos casos omissos nestes estatutos a sociedade regular-
-se-á pelas disposições aplicáveis às sociedades de revisores oficiais
de contas e subsidiariamente pelo Código Civil.

Que no mais o pacto social não é alterado.
Pela primeira outorgante foi dito, na qualidade em que outorga,

que para o seu constituinte aceita os estatutos da sociedade.

Exibiram: certificado emitido pelo RNPC em 29 de Agosto de
2001.

Arquivo ainda projecto de alteração de estatutos aprovado pela
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Li esta escritura e expliquei o seu conteúdo em voz alta aos ou-
torgantes, na presença simultânea de ambos.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Notária, Lídia Pereira Nunes de
Menezes.

Vai conforme ao original.

24 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 03-2-44 705

MARQUES BRANCO & TEIXEIRA CARDOSO
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Certifico que a presente é cópia da escritura lavrada a fls. 42 e
42 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 559-A do 5.º Car-
tório Notarial do Porto.

Dissolução de sociedade

No dia 23 de Maio de 2001, no 5.º Cartório Notarial do Porto,
perante mim, licenciada Benvinda Azevedo Ferreira da Silva, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Hildeberto Rodrigues Marques Branco, número de iden-
tificação fiscal 144942836, casado, natural da freguesia e concelho
de Ovar, residente na Rua Azenha de Cima, 372, rés-do-chão, es-
querdo, em Matosinhos, titular do bilhete de identidade n.º 1976553,
emitido em 25 de Setembro de 1996, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil do Porto;

2.º Manuel Teixeira Cardoso, número de identificação fiscal
168818981, casado, natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, residen-
te no lugar da Salgadinha, Paço de Sousa, Penafiel, titular do bilhete
de identidade n.º 1796155, emitido em 1 de Outubro de 1999, pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição do seus bilhe-
tes de identidade.

Os outorgantes declararam:
Que, por escritura de 8 de Fevereiro de 1979, lavrada a fl. 86 v.º do

livro n.º 6-E do 4.º Cartório Notarial do Porto, constituíram uma
sociedade civil profissional de revisores de contas, a qual usa actual-
mente a firma Marques Branco & Teixeira Cardoso � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, número de identificação fiscal
501311696, com sede na Rua de Humberto Cruz, 351, 1.º, centro,
Leça da Palmeira, Matosinhos, da qual são os únicos sócios, sendo
de 6 000 000$ o seu capital;

Que, pela presente escritura, dissolvem a referida sociedade, a qual
não tem qualquer activo nem qualquer passivo a partilhar e a liqui-
dar, pelo que a consideram completamente liquidada.

Arquivo uma fotocópia da declaração da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas de onde consta serem os outorgantes os únicos
sócios da referida sociedade.

Foi feita aos outorgantes, em voz alta e na presença simultânea
deles, a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, tendo
sido cobrado o imposto do selo devido, no montante de 5000$.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Notária, Benvinda Azevedo Ferreira
da Silva.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
27-2-000 214

ISABEL VAZ MIRANDA & HELENA VAZ MIRANDA
SOCIEDADE DE SOLICITADORES

Constituição de sociedade

No dia 6 de Junho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário,
compareceram as outorgantes:

1.º Isabel Margarida de Oliveira Vaz de Miranda e Sousa Ribeiro
da Silva, número fiscal 186787049, casada com José Augusto Abreu
Ribeiro da Silva, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de João Xavier de Carvalho, 304, e natural da freguesia de
Guimarães, São Paio, ambas desta cidade, com domicílio profissio-
nal no Largo da República do Brasil, 44, loja 7, freguesia de Olivei-
ra, cidade de Guimarães, titular da cédula profissional de solicitador
n.º 1679;
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2.º Clotilde Helena de Oliveira Vaz de Miranda e Sousa Carneiro,
número fiscal 177422033, casada com José Manuel Ribeiro Carnei-
ro, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida
de D. João IV, 578, 3.º esquerdo, desta cidade, e natural da aludida
freguesia de Guimarães, São Paio, com domicílio profissional no dito
Largo da República do Brasil, 44, loja 7, titular da cédula profissio-
nal de solicitador n.º 1678.

Verifiquei a identidade das outorgantes por conhecimento pessoal.
E por elas foi dito que constituem entre si uma sociedade civil,

nos termos do Decreto-Lei n.º 513-Q/79, de 26 de Dezembro, e
demais legislação aplicável, e que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Isabel Vaz Miranda & Helena
Vaz Miranda � Sociedade de Solicitadores, e tem a sua sede social
no Largo da República do Brasil, 44, loja 7, freguesia de Oliveira,
cidade de Guimarães.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto exclusivo o exercício em co-
mum da profissão de solicitador.

2 � As sócias obrigam-se a prestar os seus serviços de consulta
jurídica, mandato judicial e solicitadoria em geral, no âmbito e em
nome da sociedade, revertendo para esta o produto do referido tra-
balho.

3 � As sócias podem, todavia, ser autorizadas a exercer, fora da
sociedade, qualquer outra actividade profissional remunerada, bem
como o mandato judicial e a solicitadoria em geral, mas apenas
quando a sociedade reconheça ter nisso interesse.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas do valor nominal
de 2500 euros, uma de cada sócia.

2 � O capital social pode ser aumentado uma ou mais vezes, nas
condições que a assembleia geral deliberar, designadamente pela en-
trada de novos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Ambas as sócias participam na sociedade com a sua indús-
tria, na proporção das respectivas quotas, nela integrando toda a
sua clientela, assuntos e processos em curso à data da constituição
da sociedade, para o que são criadas dez partes de indústria repar-
tidas entre as sócias, do seguinte modo: cinco partes para a sócia
Isabel Vaz Miranda e cinco partes para a sócia Helena Vaz Miranda,
ambas solicitadoras, com domicílio profissional na sede social e
titulares dos cartões profissionais n.os 1679 e 1678,
respectivamente.

2 � A assembleia geral fixará por unanimidade o número de par-
tes de indústria a atribuir a qualquer novo sócio e poderá, do mesmo
modo, alterar o número de partes de indústria referidas no número
que antecede.

3 � Também a assembleia geral poderá autorizar qualquer sócio a
suspender a prestação de trabalho profissional na sociedade.

4 � A assembleia geral poderá, igualmente, deliberar, por unani-
midade, que integrem a sociedade sócios com, apenas, participação
de indústria, fixando as partes da respectiva participação.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem por órgãos a administração e a assembleia geral.
§ 1.º Os membros dos órgãos sociais serão eleitos por deliberação

em assembleia geral, por maioria simples.
§ 2.º A administração da sociedade pertence a ambas as sócias,

bastando a assinatura de qualquer delas para a sociedade se conside-
rar obrigada, nomeadamente para movimentação, a débito, de quais-
quer contas bancárias da sociedade.

ARTIGO 6.º

As deliberações dos sócios são tomadas em assembleia geral, ten-
do cada sócia direito a um voto pela sua participação no capital e
um voto por cada parte de indústria.

ARTIGO 7.º

1 � Os resultados líquidos, no fim de cada exercício, serão distri-
buídos da seguinte forma: 20 % para participação de capital e 80 %
para as participações de indústria.

2 � A assembleia geral deliberará sobre a quota-parte dos resulta-
dos a distribuir pelos sócios, depois de criar os fundos de reserva ou
provisões que entender por convenientes.

3 � A distribuição dos resultados pelos sócios é proporcional às
suas quotas de capital e de indústria.

4 � A assembleia geral fixará a quantia que cada sócia poderá
levantar, mensalmente, por conta dos resultados.

Arquivo certidão comprovativa da aprovação do pacto social,
emitida pela Câmara dos Solicitadores, esclarecendo as partes de que
devem proceder ao registo deste acto na Câmara dos Solicitadores,
no prazo de 15 dias.

Exibem:
a) Certificado de admissibilidade da firma agora adoptada, passa-

do em 12 de Fevereiro de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas.

Esta escritura foi lida às outorgantes e às mesmas explicado o seu
conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.) � O Notário, (Assinatura ilegível.)

Certidão da Câmara dos Solicitadores

Certifico que o texto atrás transcrito está conforme com o origi-
nal.

15 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente do Conselho Ge-
ral, Mário Fernando Bento dos Santos. 10-2-126 122

VALTER JORGE RODRIGUES & ISABEL BARROSO
SOCIEDADE DE SOLICITADORES

Constituição de sociedade

No dia 26 de Outubro do ano 2000, no Cartório Notarial da Moita,
perante mim, Mário Salvador Nunes, respectivo notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Valter Jorge Pereira Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 146553985, divorciado, natural da freguesia e concelho da Moi-
ta, onde reside, na Rua do Dr. Silva Evaristo, 11;

2.º Isabel Maria Serpa Pinto Barroso, contribuinte fiscal
n.º 193594820, viúva, natural da freguesia de Santo Ildefonso, con-
celho do Porto, residente na Avenida de José Júlio, 143, freguesia e
concelho de Penafiel.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constitu-
em entre si uma sociedade civil sob a forma de sociedade comercial
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Valter Jorge Rodrigues & Isabel
Barroso � Sociedade de Solicitadores.

2 � A sua sede é na Rua do Dr. Silva Evaristo, 11, freguesia e
concelho da Moita.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício em comum da
solicitadoria.

3.º

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

§ único. Todas as quotas encontram-se totalmente realizadas com
a respectiva clientela.

4.º

Valter Jorge Pereira Rodrigues é divorciado, solicitador, com o
domicílio profissional na Rua do Dr. Silva Evaristo, 11, freguesia e
concelho da Moita, e tem o n.º 1850 de inscrição na Câmara de
Solicitadores � Conselho Regional Sul.

Isabel Maria Serpa Pinto Barroso é viúva, solicitadora, com do-
micílio profissional na Avenida de José Júlio, 143, freguesia e con-
celho de Penafiel, e tem o n.º 1975 de inscrição na Câmara de
Solicitadores � Conselho Regional Norte.
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5.º

Ambos os sócios participam em partes iguais na sociedade com a
sua indústria, sujeitando-se às orientações que venham a ser ditadas
pela administração, sobre os termos quantitativos destas contribui-
ções.

6.º

Os resultados sociais apurados no fim de cada ano civil serão
distribuídos aos sócios, sem prejuízo da possibilidade de deliberação
em contrário, por maioria dos votos expressos, nos seguintes
termos:

1) 30 % dos resultados distribuídos destinar-se-ão a remunerar as
participações de capital;

2) O remanescente de 70 % será distribuído da seguinte forma,
pelas participações de indústria:

a) 35 % para o sócio Valter Jorge Pereira Rodrigues;
b) 35 % para a sócia Isabel Maria Serpa Pinto Barroso.

7.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo dos
dois sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de prestar cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.

8.º

Ambos os sócios podem exercer fora da sociedade actividade pro-
fissional remunerada, incluindo a solicitadoria.

9.º

A cessão de participações a terceiros só é admitida quando o ces-
sionário seja solicitador e depende da autorização da sociedade, con-
cedida por deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade
dos votos expressos.

10.º

A sociedade poderá transferir para uma sociedade seguradora a
responsabilidade civil profissional.

11.º

A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano, até ao
dia 15 de Janeiro, para deliberar sobre as contas do exercício social
anterior e sobre outros assuntos para que, igualmente, tenha sido
convocada.

12.º

Em assembleia geral, cada um dos sócios dispõe de dois votos pela
sua participação de indústria e dois votos pela participação de capi-
tal.

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento do
capital social para fazer face a despesas de constituição da sociedade
e a despesas necessárias para o início da sua actividade.

Assim o outorgaram por minuta.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem na com-

petente conservatória, no prazo de três meses a contar de hoje, o
registo do acto titulado por esta escritura.

Fica arquivada certidão expedida pela Câmara de Solicitadores �
Conselho Geral, autorizando a constituição da sociedade, certidão
que tem apensa uma cópia do respectivo pacto social.

Foram exibidos:
a) Certificado, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colecti-

vas, em 6 de Outubro corrente, comprovativo da admissibilidade da
firma adoptada;

b) Duplicado da guia de depósito, da importância de 5000 euros,
correspondente ao montante da entrada dos sócios, efectuado a fa-
vor da sociedade, no banco BPI, no dia de hoje;

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 504969536 (acti-
vidade 74110), válido até 7 de Abril de 2001.

Esta escritura foi lida e o seu conteúdo explicado.

(Assinaturas ilegíveis.) � O Notário, Mário Salvador Nunes.

Certidão da Câmara dos Solicitadores

Certifico que o texto atrás transcrito está conforme com o original.

15 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente do Conselho Ge-
ral, Mário Fernando Bento dos Santos. 10-2-126 123

ANA ANTUNES, GONÇALVES, RIBEIRO E FRAGA
SOCIEDADE DE SOLICITADORES

Contrato de sociedade

No dia 27 de Abril de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Famalicão, perante mim, licenciada Maria da Conceição de Sousa
Leite, notária, compareceram como outorgantes:

1.º Ana Luísa Mendes Antunes Pereira, número de identificação
fiscal 204174430, casada com Alexandre António da Silva Pereira
Antunes, no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
e concelho do Cartaxo, e residente na Alameda de Luís de Camões,
nesta cidade, com domicílio profissional na Rua de Camilo Castelo
Branco, Edifício Farpex, 121, sala 10, nesta cidade, inscrita na
Câmara dos Solicitadores sob o n.º 3255;

2.º Vítor de Oliveira Gonçalves, número de identificação fiscal
212072072, solteiro, maior, natural da Alemanha, e residente no
lugar de Alegria, freguesia de Pedome, deste concelho, com domicí-
lio profissional na dita Rua de Camilo Castelo Branco, Edifício
Farpex, 121, sala 10, inscrito na Câmara dos Solicitadores sob o
n.º 3288;

3.º Vali Artur Ribeiro, número de identificação fiscal 209860960,
solteiro, maior, natural de França, e residente na Rua Alfageme de
Santarém, freguesia de Urgeses, concelho de Guimarães, com domi-
cílio profissional na Rua de Camilo Castelo Branco, Edifício Farpex,
121, sala 10, já referida, inscrito na Câmara dos Solicitadores sob o
n.º 3308;

4.º Domingos de Abreu Fraga, número de identificação fiscal
193013533, casado com Clarisse dos Anjos Pereira Ribeiro, no re-
gime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Mesão Frio,
concelho de Guimarães, e residente na Rua da Professora Cândida
Pinto, 230, freguesia de São João de Ponte, dito concelho de Gui-
marães, com domicílio profissional na Rua de Teixeira de Pascoais,
165, sala 1, cidade de Guimarães, inscrito na Câmara dos Solicitadores
sob o n.º 3068.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

civil de solicitadores, que adopta a denominação Ana Antunes, Gon-
çalves, Ribeiro e Fraga � Sociedade de Solicitadores, com sede na
Rua do 1.º de Maio, 51 a 53, freguesia do Bougado (São Martinho),
concelho da Trofa, com o capital social de 5000 euros, dividido em
quatro quotas iguais, do valor nominal de 1250 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios, cujo objecto consiste no exercício em
comum da solicitadoria;

Que esta sociedade fica a reger-se pelo contrato devidamente ar-
ticulado em documento complementar, elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º, do Código do Notariado, que fica a fazer parte
integrante desta escritura e cujo conteúdo declaram conhecer per-
feitamente, pelo que se dispensa a sua leitura.

Arquivo: o citado documento complementar e certidão passada
pelo Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores comprovativa da
aprovação do projecto do pacto social.

Exibidos: certificado de admissibilidade, emitido pelo Registo Na-
cional de Pessoas Colectivas em 15 de Janeiro de 2001, e duplicado
da guia de depósito efectuado hoje, na agência da Caixa Económica
Montepio Geral, na cidade da Trofa.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Notária, Maria da Conceição de
Sousa Leite.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado e que faz parte da escritura lavra-
da em 27 de Abril de 2001.

Estatutos

1.º

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade civil e
adopta a denominação de Ana Antunes, Gonçalves, Ribeiro e Fra-
ga � Sociedade de Solicitadores.
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2 � A sua sede é na Rua do 1.º de Maio, 51 a 53, freguesia do
Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

3.º

O objecto em exclusivo da sociedade é o exercício em comum da
solicitadoria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas de valor nominal de 1250 euros
para cada um dos sócios.

5.º

1 � A participação de indústria dos sócios far-se-á na proporção
das respectivas quotas.

2 � A distribuição dos resultados líquidos anuais far-se-á confor-
me for deliberado em assembleia geral por maioria de três quartos
do capital.

6.º

O capital social poderá ser aumentado em qualquer momento,
mediante a aquisição de bens móveis e imóveis que se revelem ne-
cessários à prossecução do objecto social.

7.º

A sociedade tem por órgãos a administração e a assembleia geral.

8.º

1 � A administração da sociedade é eleita pela assembleia geral
para exercer as suas funções por um período de cinco anos.

2 � Desde já ficam nomeados administradores, com dispensa de
caução, todos os sócios fundadores.

3 � A representação da sociedade pertence indiferentemente mas
conjuntamente a dois administradores.

9.º

1 � Os sócios poderão tomar deliberações unânimes por escrito
e, bem assim, reunir-se em assembleia geral, sem observância de
formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e todos
manifestem a vontade que a assembleia se constitua e delibere.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta
registada com aviso de recepção, a expedir para o domicílio profis-
sional dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

10.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios por acto inter vivos;
a estranhos depende de autorização escrita da sociedade.

2 � Aos sócios não cedentes, em primeiro lugar, e à sociedade,
em segundo, fica conferido o direito de preferência.

11.º

Quando um sócio transmitir a sua participação social perderá a
sua qualidade de administrador.

12.º

Qualquer um dos sócios fundadores poderá exercer fora da socie-
dade actividade profissional remunerada, incluindo a solicitadoria.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Notária, Maria da Conceição de
Sousa Leite.

Certidão da Câmara dos Solicitadores

Certifico que o texto atrás transcrito está conforme com o original.

15 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente do Conselho Ge-
ral, Mário Fernando Bento dos Santos. 10-2-126 124

M. ÁLVARO DOS SANTOS & MARIA DOMINGAS
SANTOS � SOCIEDADE DE SOLICITADORES

Contrato de sociedade

No dia 28 de Dezembro de 1999, na Secretaria Notarial de Beja,
perante mim, Maria da Glória da Ascenção Cerejo Candeias Serra-

no, ajudante principal desta Secretaria, em exercício no 1.º Cartó-
rio, em virtude de a respectiva notária se encontrar de licença para
férias e de o lugar de notário do 2.º Cartório estar vago, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Manuel Álvaro dos Santos, número de identificação fiscal
160024625, natural da freguesia e concelho de Aljustrel, casado com
Luzia da Cruz Montes Palma Santos, no regime de comunhão geral,
residente na Rua Frei Amador Arrais, 62, em Beja; e

2.º Maria Domingas Janeiro Vasques Moreno Palma Santos, nú-
mero de identificação fiscal 130091472, natural da freguesia de
São João Batista, concelho de Moura, casada com Vítor Manuel
de Montes Palma Santos, no regime de comunhão de adquiridos,
residente na Avenida de Fialho de Almeida, 45, 2.º, direito, em
Beja.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si

um contrato de sociedade civil que adopta a firma M. Álvaro dos
Santos & Maria Domingas Santos � Sociedade de Solicitadores, com
sede provisória na Rua D. Frei Amador Arrais, 62, em Beja, com o
capital social de 5000 euros (1 002 410$), dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros, uma de cada sócio, que fica a reger-se pelos
estatutos constantes de um documento complementar, elaborado de
harmonia com o n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que
fica arquivado como parte integrante desta escritura.

Disposições transitórias

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada a proceder ao
levantamento da importância relativa ao capital social, depositada
hoje, na agência em Beja da Caixa Geral de Depósitos, a fim de fazer
face às despesas inerentes à aquisição de bens e equipamentos desti-
nados ao início da actividade da mesma e também para custear as
despesas com a sua constituição, publicação e registo.

Arquivo: certidão passada em Lisboa, pela Câmara dos
Solicitadores, com inclusão do projecto de pacto social, aprovado
pela mencionada Câmara.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 11 de Agosto de 1999;
b) A citada guia de depósito relativa ao capital social;
c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P 504646168, emitido em 16 de Agosto de 1999, pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, por onde verifiquei que o código de
actividade da sociedade é o n.º 74110.

A leitura desta escritura e do documento complementar que a in-
tegra e a explicação do seu conteúdo foi feita aos outorgantes, em
voz alta, na presença simultânea de ambos.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Ajudante, em exercício, Maria da
Glória da Ascenção Cerejo Candeias Serrano.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da es-
critura exarada a fls. 30 v.º e seguintes do livro de notas n.º 152-D
do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Beja.

Estatutos

1.º

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade civil e
adopta a denominação M. Álvaro dos Santos & Maria Domingas
Santos � Sociedade de Solicitadores.

2 � A sede provisória da sociedade é na Rua D. Frei Amador
Arrais, 62, em Beja.

3 � A administração poderá, no entanto, deslocar a sede dentro
do mesmo concelho.

2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, reportando-se o seu
início à data do respectivo registo.

3.º

O objecto em exclusivo da sociedade é o exercício em comum da
solicitadoria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de igual valor, uma para cada
um dos sócios.
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5.º

Os sócios poderão, para aquisição de bens mobiliários, imobiliários
ou direitos imobiliários, efectuar à sociedade os suprimentos que se
tornarem necessários à prossecução do objecto social, os quais não
vencerão juros. Esses suprimentos serão efectuados pelos dois só-
cios na proporção das suas quotas e serão amortizados sem prazo
fixado.

6.º

A participação de indústria dos sócios e a administração dos re-
sultados líquidos anuais far-se-ão na proporção das respectivas quo-
tas.

7.º

A sociedade tem por órgãos a administração e a assembleia geral.

8.º

A administração da sociedade e a sua representação incumbem
indiferentemente a qualquer dos sócios, que desde já ficam nomea-
dos seus administradores, com dispensa de caução.

9.º

Os sócios desta sociedade ficam desde já mutuamente autorizados
a, qualquer deles, exercer fora da sociedade actividade profissional
remunerada, incluindo a solicitadoria.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida à residência dos sócios com a antecedên-
cia de oito dias.

(Assinaturas ilegíveis.) � A Ajudante, em exercício, Maria da
Glória da Ascenção Cerejo Candeias Serrano.

Certidão da Câmara dos Solicitadores

Certifico que o texto atrás transcrito está conforme com o origi-
nal.

26 de Setembro de 2001. � O Vice-Presidente do Conselho Ge-
ral, Mário Fernando Bento dos Santos. 10-2-126 126
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4.  Empresas � Registo comercial

ÉVORA
MONTEMOR-O-NOVO

REIS & CAEIRO, L.DA

Sede: Rua de Vicente Augusto Pires da Silva, 10,
Nossa Senhora da Vila, 7050 Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial do Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 849/20000927; dia: 29 de Junho de 2001.

Certifico que foi feito o depósito de prestação de contas da socie-
dade supra referida ao ano de 2000.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 10396950

LISBOA
LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOVICAR � INVESTIMENTOS AGRO-TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 486/751009; identificação de pessoa colectiva n.º 500276420;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 5/010823.

Certifico que, com relacção à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação do fiscal único e suplente, em 010327.
Periodo: biénio de 2001-2002
Efectivo: Gomes Marques e Carlos Alexandre, SROC.
Suplente: António Grelha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC,

Alameda de Santos António dos Capuchos, 6, 2.º, esquerdo, Lisboa

Em 2001.08.23 � Com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano 2000.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15975193

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS IDEAL GAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500463506; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/20010822; pasta n.º 1003.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos

sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Rosa Nova Correia de Azevedo;
2) Henrique de Oliveira,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288341

PAL � PRODUTOS AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3582; identificação de pessoa colectiva n.º 503500534;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010822; pas-
ta n.º 3582.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 24 100$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das quotas.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 3.º e § único do 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, António José Lima Alves de Oliveira e José Manuel
dos Anos Lopes.

ARTIGO 6.º

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288333

BARATA & RAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 043; identificação de pessoa colectiva n.º 500590753; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 16/20010903; pasta n.º 600.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Redenominação, aumento e alteração.
Capital redenominado: 2244,59 euros.
Reforço: 47 755,41 euros, em dinheiro, sendo 46 003,61 euros por

Maria Manuela e 1751,80 euros por João Paulo.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Manuela de Medeiros Pereira Soares, com uma quota de

47 500 euros;
2) João Paulo de Medeiros Pereira Soares, com uma quota de

2500 euros.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283390

JÚLIO S. VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6359; identificação de pessoa colectiva n.º 504097865; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/20010903; pasta n.º 6359.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283404

XANUSTA � COMÉRCIO DE FLORES
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5426; identificação de pessoa colectiva n.º 503890103; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 26/
20010903; pasta n.º 5426.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Maria Augusta de Jesus Almeida
Rocha, por renúncia.

Data: 4 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283412

BASF CURTEX, S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula

n.º 10 844; número e data da apresentação: 2/20010828.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo: constituição de sociedade.

Acta do conselho de administração

Em l�Hospitalet de Llobregat, em 26 de Junho de 2001, reuniu-se
o conselho de administração da BASF Curtex, S. A., Sociedade Uni-
pessoal, previamente convocado, na presença do presidente do con-
selho, Sr. José Maria Bach Voltas e do administrador, Sr. Volkhard
Meyden, na qualidade de secretário, e do Dr. Miguel Massó Molina.
O Sr. Hans Schmidt encontrava-se devidamente representado pelo
Dr. Volkhard Meyden.

Verificando-se estar presente ou representada a totalidade dos
membros que compõem o conselho de administração, o presidente
declarou-o validamente constituído e abriu a sessão com a seguinte
ordem do dia:

1.º Constituição e abertura de uma sucursal em Portugal;
2.º Nomeação de representantes;
3.º Nomeação de procuradores;
4.º Elevação a público das deliberações tomadas.
O conselho, depois de deliberar e com o voto unânime e favorá-

vel de todos os administradores presentes ou representados, toma as
seguintes deliberações:

1.º Usando da faculdade conferida ao conselho de administração
no artigo 4.º do pacto social vigente, estabelecer uma sucursal em
Portugal que adoptará a denominação de BASF Curtex, S. A. � Su-
cursal em Portugal, e que terá a sua sede no Porto, Rua de Manuel
Pinto de Azevedo, 626. Esta sucursal poderá realizar todas as acti-
vidades próprias que constituem o objecto social da sociedade.

2.º Nomear representantes da referida sucursal em Portugal o Sr.
Sr. Guillermo Enrique Buttice Domenech, maior, de nacionalidade
italiana, com domicílio profissional em l�Hospitalet de Lobregat
(Barcelona), Carretera del Mig 121, com o número de identificação
fiscal X-1207430-E, e o Sr. Celestino Fernando Martins Malheiro,
maior, de nacionalidade portuguesa, com domicílio profissional no
Porto, Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 626, portador do bilhete
de identidade n.º 2995081.

3.º Na referida qualidade de representantes, os Srs. Guillermo En-
rique Buttice Domenech e Celestino Fernando Martins Malheiro go-
zarão dos seguintes poderes e faculdades em nome da sucursal:

Correspondência:
Receber, responder e assinar a correspondência dirigida à sociedade

ou expedida por esta, quer seja postal, telegráfica, telefónica, por telex
ou por qualquer outro meio electrónico ou outro, podendo, para o
efeito, levantar nas administrações dos correios, alfândegas, estações
telegráficas e restantes repartições, organismos ou entidades públicas
ou privadas, certificados, vales de correio, processos de valores decla-
rados ou segurados, cartas, documentos, impressos, embrulhos, mer-
cadorias, assinando todos os documentos que sejam necessários e for-
mulando, caso necessário, protestos e reclamações.

Representação:
Representar a sociedade perante todo o tipo de autoridades, fun-

cionários, repartições, organismos, corporações e instituições da ad-
ministração do Estado, local, regional, supranacional, e os seus or-
ganismos; representar a sociedade perante todos os tipos de pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou es-
trangeiras, associações de proprietários, de inquilinos ou de condó-
minos, câmaras de compensação, entidades de conservação, comis-
sões de publicidade urbana, associações, fundações e qualquer outra
entidade pública ou privada. E para tais efeitos, assistir a todo o
tipo de reuniões para as quais seja citada a sociedade ou às quais
tenha direito a assistir, adoptar, aprovar ou impugnar acordos; diri-
gir, reclamar, desencadear e seguir em todos os seus trâmites todos
os tipos de escritos, requerimentos, diligências, expedientes norma-
tivos e administrativos, comparecendo perante as referidas pessoas,
autoridades, funcionários ou organismos.

Cobrança de quantias:
Cobrar, receber e exigir de qualquer organismo público ou priva-

do, administração do Estado, local, regional, supranacional, julgados
ou tribunais, pessoas físicas ou jurídicas, comunidades de bens, ou de
qualquer outra instituição ou entidade, as garantias que sejam devi-
das à sociedade ou cuja gestão de cobrança tenha sido encomendada
à mesma por terceiros, assim como dívidas, rendas, juros, impostos,
etc., ou em qualquer outra acepção, e, para o efeito, praticar os actos,
trâmites ou diligências oportunas, bem como assinar recibos das
quantias recebidas, dando as respectivas quitações.

Abertura e movimentação de contas bancárias:
Abrir e movimentar, seja por que forma for, todas as contas ban-

cárias da sociedade, nelas efectuando depósitos de dinheiro em moeda
nacional ou estrangeira, à ordem ou a prazo, em contas correntes,
com o juro e as condições estabelecidas em cada momento pela
entidade, autorizando promessas de pagamento, reintegrações totais
ou parciais, emitindo e subscrevendo cheques, transferências,
domiciliações, vales e outras ordens de pagamento.

Obtenção de empréstimos ou créditos:
a) Obter empréstimos ou créditos, descontos comerciais ou finan-

ceiros, levantamentos a descoberto em conta corrente, descontos
em contas de crédito ou sob qualquer outra modalidade, em moeda
nacional ou estrangeira, seja individualmente como entidade man-
dante, seja conjuntamente com qualquer tipo de entidades públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, assim como renovar, prorro-
gar, modificar, ampliar, reduzir, ceder, transmitir, alienar, cancelar
ou extinguir os créditos ou empréstimos concedidos, ou dos quais a
sociedade seja titular;

b) Proceder à abertura de créditos perante quaisquer bancos, acei-
tar confissões de dívida, nos termos e condições que tiverem por
conveniente, proceder aos respectivos pagamentos e reembolsos de
capital e ou de juros e dar as correspondentes quitações.

Reconhecimento e pagamento de dívidas:
Reconhecer e pagar dívidas e todos os tipos de obrigações com os

pactos e condições que julguem mais convenientes, aceitando
arrematações.

Aceitação de garantias:
Aceitar e reter todos os tipos de garantias e contra-garantias a

favor da sociedade mandante, quer sejam pessoais ou reais, hipoteca
mobiliária ou imobiliária, penhor com ou sem transferência de pos-
se, ou qualquer outro tipo de garantia.

Substituição e cancelamento de garantias:
Substituir, modificar, prorrogar, adiar, dividir, reduzir, cancelar e

extinguir total ou parcialmente todo o tipo de garantias pessoais ou
reais, avales, fianças, penhores com ou sem transferência de posse,
hipoteca mobiliária ou imobiliária, constituídas a favor da sociedade
mandante.

Letras de câmbio e restantes documentos comerciais:
Emitir, aceitar, avalizar, endossar, descontar, negociar, modificar

e ceder letras de câmbio, promessas de pagamento, cheques, recibos,
facturas, vales ou qualquer outro documento análogo, assim como
estabelecer nos referidos documentos os pactos e cláusulas legalmente
admitidos.

Convénios com credores e devedores:
Celebrar convénios com credores e devedores, fixar saldos credo-

res e devedores, conceder quitações a adiamentos, remissões, ofere-
cer e aceitar propostas para a liquidação, se for o caso, dos respec-
tivos créditos ou dívidas, transigindo sobre os mesmos.

Concursos e leilões:
Concorrer às vendas judiciais, concursos, contratação directa e

restantes formas legalmente reconhecidas, mediante as quais tanto
a administração do Estado, administração local, regional ou
supranacional, nomeadamente da União Europeia e os seus organis-
mos ou entidades, assim como as pessoas físicas ou jurídicas priva-
das, tanto nacionais como estrangeiras, decidam adjudicar obras,
serviços, fornecimentos, cobrança de impostos, tributações, taxas,
cobranças de multas, dívidas ou qualquer outro serviço processos e
condições, assim como prestar as garantias que para tais efeitos sejam
exigidas.

Acordos de colaboração:
Celebrar acordos de colaboração com todos os tipos de entidades,

fundações, associações, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou pri-
vadas, civis ou mercantis, organismos e entidades da administração
pública, local, regional, supranacional, contratos de joint venture,
de associação, de concentração de empresas, de uniões temporárias
ou agrupamentos de empresas.

Contratação de serviços, obras e fornecimentos:
Contratar todos os tipos de serviços, obras e fornecimentos as-

sim como, a título meramente enunciativo, contratos de colabora-
ção, contratos de programação e informáticos, de estudos de mer-
cado, de publicidade, de instalação de todos os tipos de instrumentos
tecnológicos, de aquisição de tecnologia e de assistência técnica, de
manutenção e funcionamento dos mesmos e, em geral, qualquer outro
contrato que seja conveniente para a adequada exploração do negó-
cio e actividade da sociedade mandante, estabelecendo os pactos e
condições de tais contratos.

Contratação de seguros:
Celebrar todo o tipo de contratos de seguros, sob quaisquer das

modalidades legalmente admitidas, tanto com a finalidade de cobrir
qualquer tipo de riscos de danos que possam afectar os bens móveis
e imóveis de que a sociedade seja proprietária, arrendatária ou
subarrendatária, depositária, ou usufrua ou utilize os mesmos sob
qualquer outra forma ou tenha alguma responsabilidade sobre os
mesmos, como todo o tipo de seguros a favor das pessoas que de-
sempenham algum serviço ou trabalho para a entidade, sob a forma
de relação de trabalho ou qualquer outra forma de prestação de ser-
viço, ou a favor de pessoas que utilizem as instalações ou escritórios
da sociedade mandante; seguros de responsabilidade civil e, em ge-
ral, celebrar todos os tipos de contratos de seguro, quer de danos, de
incêndio, de roubo, de transporte terrestre, fluvial ou marítimo, de
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perda de lucro, de caução, de crédito, como de pessoas; satisfazer os
prémios correspondentes, reclamar e perceber indemnizações, pres-
tar declarações e informações, assinar remates e compensações, assim
como o tipo de documentos públicos ou privados.

Contratos de trabalho:
Subscrever todos os tipos de contratos laborais, fixar retribuições,

instruir processos disciplinares de carácter laboral, despedimentos,
suspensão de trabalhos e de salário, transferências, suspensões de
funções, negociando as indemnizações correspondentes, sanções de
qualquer tipo, legal ou regularmente estabelecidas, assinando, para
tais efeitos, os documentos correspondentes, incluindo os respecti-
vos processos disciplinares, respectivas nomeações de instrutor e
decisões disciplinares.

Aquisição e administração de bens móveis:
Comprar, vender, ceder, permutar, trocar, penhorar ou, se for o

caso, hipotecar e de qualquer outra forma adquirir, alienar e onerar
por qualquer forma, incluindo em hastas judiciais ou extrajudiciais,
todos os tipos de bens móveis e direitos sobre os bens móveis e, a
título meramente enunciativo, automóveis ou quaisquer outros veí-
culos a motor, motos, ciclomotores ou outros veículos com motor
auxiliar, assim como documentos comerciais, apólices de seguro,
certificados de depósito, conhecimentos de embarque, comprovati-
vos de armazéns de depósito; celebrar contratos de aluguer e
subaluguer, como locador, locatário, sublocador e sublocatário, con-
tratos de locação financeira ou de aluguer de longa duração, contra-
tos de factoring; conceder e aceitar opções ou promessas de com-
pra, a sua prorrogação, exercer e renunciar aos direitos de opção,
tanto legal como convencional, assim como realizar todo o tipo de
actos de domínio e administração sobre todo o tipo de bens móveis
e, quando necessário, proceder aos respectivos registos.

Administração de bens imóveis:
Celebrar contratos de arrendamento, subarrendamento, incluindo

na indústria, possíveis ou não de inscrever no registo predial, seja
como locador, arrendatário, sublocador ou subarrendatário, modifi-
car, resolver ou prorrogar os referidos contratos e cancelar os regis-
tados, mesmo que tenham sido celebrados anteriormente ao presen-
te mandato.

Julgados e tribunais:
a) Comparecer perante quaisquer julgados ou tribunais, tanto do

Estado português como de qualquer outro Estado, país, nação ou
região autónoma, como autor, exequente, requerente, réu, executa-
do ou requerido, ou em qualquer outra qualidade; assistir a autos de
conciliação, iniciar, dar continuidade, desistir, pedir a suspensão e
terminar em todos os seus trâmites, activa ou passivamente, todos
os tipos de processos judiciais, assim como processos de jurisdição
voluntária;

b) Apelar, peticionar e recorrer de decisões judiciais, utilizando
todos os recursos autorizados por lei, quer tenham carácter ordiná-
rio ou extraordinário e perante qualquer órgão jurisdicional, incluin-
do os de Segunda Instância e perante o Supremo Tribunal de Justiça
ou outros tribunais superiores, bem como todo o tipo de recursos ao
Tribunal Constitucional ou tribunais equivalentes nos diversos paí-
ses onde tenham lugar as respectivas acções ou recursos judiciais;

c) Intervir junto dos tribunais do trabalho e restantes organismos
que actualmente ou no futuro integrem a jurisdição laboral tanto
portuguesa como estrangeira, comparecendo perante eles para de-
fender os interesses da sociedade mandante, assuma esta qualquer
posição processual e para recorrer das resoluções que sejam ditadas
em todas as instâncias próprias desta jurisdição, quer em processos
de suspensão de despedimento, quer em processos de impugnação de
despedimento, ou quaisquer outros em que a sociedade mandante
actue activa ou passivamente;

d) Especialmente apresentar denúncias e queixas-crime, dar-lhes
seguimento e renunciar-lhes sempre que convenha;

e) Interpor e prosseguir, em todos os seus trâmites e instâncias,
recursos administrativos, económico-administrativos e contencioso-
-administrativos, incluindo perante o Supremo Tribunal Adminis-
trativo ou organismo judicial equivalente;

f) Assistir e tomar parte activa e voto nas assembleias de credo-
res, quer em processos de recuperação de empresas, quer em proces-
sos de falência, podendo nessas assembleias aceitar ou recusar pro-
postas de acordo, revistam estas qualquer das formas previstas na
respectiva lei, nomear ou ratificar os cargos correspondentes, acei-
tar os cargos que recaiam sobre a sociedade mandante, intervir no
reconhecimento e graduação de créditos, cobrar os créditos que cor-
respondam à sociedade, aceitar bens de todos os tipos, incluindo os
imóveis, em pagamento ou para pagamento de dívidas, como con-
sequência dos referidos acordos, proceder à venda, hasta e adjudica-
ção de bens, quer através da entidade como de terceiros, tal como
seja acordado na assembleia respectiva, ficando credenciado para
adoptar e levar a cabo todos os acordos que sejam adoptados nas
referidas assembleias sem limitação alguma;

g) Para os efeitos das atribuições conferidas nesta cláusula, sub-
meter-se a juízo; apresentar todo o tipo, escritos e petições e rati-

ficar os mesmos; desistir dos pleitos e acções em qualquer fase do
processo, pedir a suspensão ou interrupção da instância, formular
excepções, provas, exonerar posições, solicitar e prestar confissão
em juízo, designar peritos, pactuar e recusar, fazer comparências
pessoais, declarações ajuramentadas e simples; pedir, levantar ou
cancelar embargos, ou quaisquer outras providências cautelares; pe-
dir despejos, expropriações e possessão de bens; pedir peritagens,
intervenções, depósitos ou qualquer outra medida de conservação,
segurança, prevenção ou garantia; solicitar, receber e dar execução
a requerimentos e notificações judiciais; instar ou opor-se a autori-
zações judiciais, expedientes de consignação, liberação ou domínio;
prestar e, se for caso disso, retirar as consignações que as leis ou
julgados exijam;

h) As competências judiciais referidas nesta cláusula são meramente
enunciativas, podendo fazer uso de todas as que poderia exercer a
sociedade mandante;

i) Substabelecer os poderes contidos na presente cláusula a favor
de advogados ou solicitadores que conduzam a representação peran-
te os tribunais de justiça ou junto de qualquer outro órgão cujo pa-
trocínio judiciário seja necessário ou obrigatório, podendo revogar
os substabelecimentos feitos e outorgar outros novos, nos termos e
condições que tiverem por convenientes.

Arbitragem de direito ou de equidade:
Submeter quaisquer litígios ou reclamações dirigidas à sociedade

mandante ou que esta dirija contra terceiros, à decisão de árbitros,
quer sejam de direito como de equidade, tanto individuais como
colectivos, assinando a correspondente convenção de arbitragem, nos
termos e condições que tiverem por conveniente.

Escrituras, actas, requerimentos e inscrições:
Comparecer perante notário, autoridades e funcionários e, em

relação aos poderes conferidos neste acto, subscrever todo o tipo de
escrituras públicas, contratos-promessa, tudo nos termos e condi-
ções que tiverem por convenientes, apólices e todo e qualquer outro
documento da mesma natureza.

Do mesmo modo, comparecer perante tais pessoas, subscrevendo
actas notariais, requerimentos, protesto de letras de câmbio e res-
tantes documentos comerciais, mesmo em substituição do protesto,
realizar a declaração equivalente, notificações, contestações, assi-
nando para tais efeitos todos os documentos que sejam necessários.

Solicitar todo o tipo de certidões, inscrições, averbamentos, cer-
tificações ou cancelamentos de qualquer conservatória de registo
comercial ou predial ou, eventualmente, qualquer outra.

Os senhores indicados poderão exercer os poderes acima indica-
dos da seguinte forma: com carácter conjunto, isto é, com qualquer
outro mandatário da sociedade mandante, quer seja dos nomeados
neste mesmo acto ou anteriormente ou posteriormente ao mesmo,
que por sua vez disponham dos mesmos poderes que se exerçam em
cada caso.

4.º Sem prejuízo da faculdade detida pelo secretário do conselho
de administração, Sr. Miguel Massó Molina, atribui-se expressamen-
te ao administrador Sr. Volkhard Meyden poderes para elevar a
público as antecedentes deliberações, assinando para tanto todos e
quaisquer documentos públicos ou privados que sejam necessários,
incluindo os de substabelecer e complementar.

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente dá por terminada
a sessão, depois de prorrogada, lida e aprovada por todos os assis-
tentes e conforme o artigo 99.º do Regulamento do Registo Comer-
cial, a presente acta, que autorizam com a sua assinatura juntamen-
te com as do presidente e secretário.

Em l�Hospitalet de Llobregat, 26 de Junho de 2001. � Presiden-
te, José Maria Bach Voltas. � Secretário, Miguel Massó Molina. �
Vogal, Volkhard Meyden.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Helena
Serra de Barros Guerra. 10314172

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CUNHA
& LINHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6888; identificação de pessoa colectiva n.º 504218018; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20010903; pasta n.º 6888.

Certifico que, na Sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
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Reforço: 302 410$, em dinheiro, subscrito na proporção das
quotas.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Fernando de Vasconcelos Cunha;
2) Maria Margarida de Castro Linhares,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283374

ESPAÇO ATLÂNTICO � FORMAÇÃO
FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 819; identificação de pessoa colectiva n.º 502385855; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 27/
20010903; pasta n.º 994.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de
Jaime António de Freitas Almeida Nunes, por renúncia.

Data: 31 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283382

CLÍNICA DE SONO ISABEL MELO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8630; identificação de pessoa colectiva n.º 504685570; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010831; pasta n.º 8630.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283293

DAY TRADE � SOLUÇÕES DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 519; identificação de pessoa colectiva n.º 505157888; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 29 e 30/20010903; pasta n.º 10 519.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de António Fernando da Cruz Alves Pinto de
Oliveira, por renúncia.

Data: 24 de Julho de 2001.
Designação de gerentes de Luís Miguel Beck Gomes da Costa,

casado, Manuel da Silva Pereira Leite, solteiro, e Ana Lisa Rocha
Moutinho, solteira.

Data: 24 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283340

EIXO CENTRAL � COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9063; identificação de pessoa colectiva n.º 504968580;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20010903;
pasta n.º 9063.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados o n.º 1 do
artigo 3.º e o artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros e 50 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283358

PAPIRO � PAPELARIA DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3989; identificação de pessoa colectiva n.º 503587842; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 25/20010727; pasta n.º 3989.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria de Jesus Brandão França Camarinha;
2) José António Brandão França Camarinha,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

16 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282807

COFINA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6489; identificação de pessoa colectiva n.º 502293225; inscrição
n.º 29; número e data da apresentação: 3/20010727; pasta n.º 6489.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o n.º 2 do
artigo 10.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo 1 voto a cada 1000 acções.

2 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos,
1000 acções inscritas em seu nome em conta de registo de valores
mobiliários, sendo as acções escriturais, ou, sendo estas tituladas e
nominativas, averbadas em seu nome nos registos da sociedade e,
sendo tituladas e ao portador, depositadas em seu nome na própria
sociedade ou numa instituição de crédito.

3 � As inscrições, averbamentos e depósitos referidos no número
anterior deverão mostrar-se efectuados com a antecedência mínima
de 15 dias relativamente à data para que a reunião da assembleia
geral foi convocada.

4 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista, por cônjuge, ascendente ou descenden-
te, ou por qualquer membro do conselho de administração; os accio-
nistas pessoas colectivas serão representados por quem designarem
para o efeito.

5 � As representações previstas no número anterior devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta
entregue na sede social, até às 16 horas do 5.º dia anterior ao dia
consignado para a reunião.

6 � Os accionistas que não forem titulares de um número míni-
mo de acções necessário para que tenham direito de voto poderão
agrupar-se por forma a perfazer esse número, devendo designar um
só deles que a todos represente na assembleia geral.

7 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão participar na assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 9 de Novembro de 2001 23 928-(143)

8 � Os accionistas não poderão votar por correspondência, sal-
vo nos casos em que disposição legal autorizar imperativamente essa
forma de voto.

É o que cumpre certificar.

16 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282785

FOSCO SAPATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6976; identificação de pessoa colectiva n.º 504228293; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 30 e 31/20010904; pasta n.º 6976.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Jeal-Paul Alain Leon Rivat, Yves Maurice
Jacques Peis e Jean-Yves Georges Marcel Drean do cargo de admi-
nistradores, por destituição.

Data: 16 de Julho de 2001.
Designação para preenchimento de vagas no conselho de admi-

nistração (1998-2001):
Grupo André, S. A., representada por Jean Michel Daniel

Maurice Noir, casado, residente em 10 Rue Ampere, Sevres;
Financière Agora, S. A., representada por Antoine Marie François
Etienne Metzger, casado, residente em 164, Rue Barchthelemy
Delesganel, Ville, e Europeenne de Negoce André, S. A., repre-
sentada por Jean Gabriel Padovani, casado, residente em Paris,
na Rua Langier, França.

Data: 16 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283480

PEDRO VILLADELPRAT BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8992; identificação de pessoa colectiva n.º 504862529; inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 23 e 24/20010903; pasta
n.º 8992.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os arti-
gos 1.º, 2.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tomorrow Design � Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida da República, 2475, sublojas 1 e 4,
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de design, publicidade, gestão,
de suportes publicitários, marketing, artes gráficas, decoração e pro-
moção de eventos; indústria e comércio, importação e exportação
de produtos diversos, nomeadamente de produtos têxteis e material
publicitário.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, já gerente, e ainda
ao não sócio José António Gomes Rodrigues, divorciado, residente
na Avenida do Comendador Ferreira de Matos, 381, 5.º, habitação
517, em Matosinhos, que agora é nomeado gerente.

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

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

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283366

BONAPARTE � IMÓVEIS COMERCIAIS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 428; identificação de pessoa colectiva n.º 502795360; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 21/20010816; pasta n.º 428.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 5 422 500$, em dinheiro, subscrito pela única accionista TDF.

Mais certifico que após redenominação do capital foi alterado o
n.º 1 do artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
11 250 000 euros, representado por 11 250 000 acções com o va-
lor nominal de 1 euro cada uma.

É o que cumpre certificar.

11 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288112

5 DE OUTUBRO � ESCRITÓRIO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1159; identificação de pessoa colectiva n.º 502975610; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 9/20010830; pasta n.º 1159.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente

pelos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Manuel Camina Macieira, com uma quota de 3750 euros;
2) Maria Amélia Barbosa Guimarães Macieira, com uma quota de

1250 euros.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288015

ARMANDO LIMA & J. LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 228; identificação de pessoa colectiva n.º 500897735; inscri-
ções n.os 6 e 10; números e data das apresentações: 13 e 18/20010830;
pasta n.º 2040.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital:
Capital: 20 000 000$.
Reforço: 19 500 000$, em dinheiro, subscrito na proporção.
Sócios e quotas:
1) Elisabete Rosa da Silva Azevedo Lima;
2) João de Amorim Lima,

cada um com uma quota de 10 000 000$.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerentes de Elisabete Rosa da Silva Aze-

vedo Lima e João de Amorim Lima, por renúncia.
Data: 6 de Junho de 2001.

Certifico ainda que foram alterados o corpo do artigo 1.º e corpo
e n.º 2 do artigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando Lima & J. Lima, L.da, e
tem a sua sede no Largo do Engenheiro António de Almeida, 70,
7.º, salas 408 e 409, da freguesia de Lordelo do Ouro, da cidade do
Porto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos
os sócios, que desde já são nomeados gerentes.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288511

GERMAGRÁFICA � INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3601; identificação de pessoa colectiva n.º 503523976; averba-
mento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20010831; pasta n.º 3601.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua dos Terços, 357, freguesia de Canelas,
Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283285

EQUIPOLAR-CAR, CENTRO DE MONTAGEM
DE EQUIPAMENTOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2485; identificação de pessoa colectiva n.º 503265756; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 13/20010831; pasta n.º 2485.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os arti-
gos 1.º, 3.º, 5.º e § único do 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Equipolar Car, Centro de Montagem
de Equipamentos Auto, L.da, tem a sua sede na Rua de Augusto Luso,
172, rés-do-chão, freguesia de Cedofeita, Porto.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 000 000$ cada, e
pertencentes uma à sócia Equipolar � Electrodomésticos, L.da, e
outra ao sócio Rui Manuel Fernandes Monteiro.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbirá a quem para tal for designado.

§ único. Para apresentar e obrigar validamente a sociedade, em
todos os actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura de
um gerente.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283331

GOMES DA SILVA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 273; identificação de pessoa colectiva n.º 501121617; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/20010917 (omitida em
21/8/2001); pasta n.º 21 338.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi redenominado o ca-
pital para 1995,20 euros, tendo sido aumentado com 3004,80 eu-
ros, em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Reparadora das Devesas, de
Manuel Raul Pires, L.da, tem a sua sede na Rua do Conselheiro Ve-
loso da Cruz, 165, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova
de Gaia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, sendo uma de
cada um dos sócios, Manuel Raul Pires e Maria Palmira Soares An-
drade Pires.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Raul Pires.

Para obrigar a sociedade, activa e passivamente, é suficiente a
assinatura de um gerente.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288295

SOCIEDADE VINÍCOLA DE GAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 512; identificação de pessoa colectiva n.º 500269530; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: 6 e 7/20010830; pasta n.º 13 721.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Ernesto Rui Carvalho do cargo de admi-
nistrador, por óbito, em 28 de Maio de 2001.

Designação por cooptação para preenchimento de vaga no con-
selho de administração (1997-1999): João Norberto da Costa Mon-
teiro, casado, residente na Rua de D. António Ferreira Gomes, 303,
5.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia.

Data: 28 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288244

BERNARDINO INÁCIO LEITE, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 698; identificação de pessoa colectiva n.º 501386831; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010822; pasta n.º 19 496.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Branca Cidália da Silva Perei-
ra, por renúncia.

Data: 10 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 12728365

FÁBRICA DE CALÇADO ONDA DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 154; identificação de pessoa colectiva n.º 502729813; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 18/20010822; pasta n.º 154.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 8 055 430$, em dinheiro, subscrito totalmente pelo sócio An-
tónio Paulo.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 1.º, 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fábrica de Calçado Onda do Douro,
L.da, com sede na Rua de D. Maria da Costa Bastos, 130, freguesia
de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 115 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
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de 71 826 euros e 90 cêntimos, do sócio João Raimundo da Cruz
Henrique, e uma de 43 173 euros e 10 cêntimos, do sócio António
Paulo Correia Gabriel.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada, se
assim for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os
sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, e para a representar em juízo, activa e passivamente, são ne-
cessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288392

CIMERTEX � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 866; identificação de pessoa colectiva n.º 500726531; número
e data da apresentação: 16/20010822; pasta n.º 3805.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 1 004 820 000$, sendo 984 253 230$ em reservas livres e
12 211 940$ em reserva de reavaliação e 8 354 830$ em reservas
legais.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 3.º, 4.º, 6.º e 8.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 10 000 000 de euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado e dividido em 2 000 000 de acções com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador registadas, sendo
a deliberação da respectiva conversão da competência da assembleia
geral.

2 � Pode haver títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000, 5000, 10 000, 50 000 e 100 000 acções.

3 � As acções podem ser convertidas em escriturais, sendo a
respectiva deliberação da competência da assembleia geral e tomada
por maioria de 95% da totalidade do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gestão das actividades da sociedade é exercida por um
conselho de administração composto por um número ímpar de
membros, no máximo de nove, eleitos trienalmente.

2 � À assembleia geral que eleger o conselho de administração
compete fixar o número dos seus membros, bem como designar o
respectivo presidente.

3 � No caso de ser composto por cinco membros, o conselho de
administração poderá designar uma comissão executiva, formada por
três deles; e no caso de ser composto por sete ou nove membros, o
conselho de administração poderá designar uma comissão executi-
va, formada indistintamente por três ou cinco deles, competindo à
mesma, em qualquer dos casos, a gestão corrente da sociedade e
devendo a respectiva deliberação fixar os limites da correspondente
delegação de poderes, bem como estabelecer o modo de funciona-
mento da dita comissão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração, um dos quais tem obrigatoriamente de pertencer à
comissão executiva, no caso de esta existir;

b) Pelas assinaturas conjuntas de um membro do conselho de ad-
ministração, que tem obrigatoriamente de pertencer à comissão
executiva, no caso de esta existir, e de um mandatário ou procura-
dor da sociedade, agindo este dentro dos limites da respectiva pro-
curação; e

c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procurado-
res da sociedade, agindo estes dentro dos limites das respectivas
procurações.

2 � Nos actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de
qualquer um dos membros do conselho de administração, que tem

obrigatoriamente de pertencer à comissão executiva, nos caso de
esta existir, ou de um mandatário ou procurador da sociedade com
poderes bastantes para o acto.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288384

FERNANDO AUGUSTO & MATIAS DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 297; identificação de pessoa colectiva n.º 501886729; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/
20010821; pasta n.º 9373.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua Direita de Pereiró, 1942, freguesia de
Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288368

DOCE FOZ � GESTÃO E INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 126; identificação de pessoa colectiva n.º 502598735; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/
20010821; pasta n.º 8243.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua Direita de Pereiró, 1942, freguesia de
Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288376

MAILCON � CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 590; identificação de pessoa colectiva n.º 501582452; inscri-
ções n.os 5 e 5; números e datas das apresentações: 25/20010619 e
9/20010829; pasta n.º 21 827.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 502 410$, em dinheiro, subscrito quando a 150 843$ por cada
um dos sócios Manuel e Ildegarda, quanto a 50 241$ pelo sócio Rui,
e 150 482$ pelo sócio Bruno, ficando, em consequência, alterados
os artigos 3.º e n.º 1 do 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, dividido em
quatro quotas: duas de 1750 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Ildegarda Moreira Silva Teixeira e Manuel Francisco da Cos-
ta Teixeira, uma de 500 euros pertencente ao sócio Rui Manuel Silva
Teixeira, e outra de 1000 euros pertencente ao sócio Bruno Manuel
Silva Teixeira.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Ildegarda
Moreira Silva Teixeira, Manuel Francisco da Costa Teixeira e Bru-
no Manuel Silva Teixeira.
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Mais certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 6.º, passando a
ter a seguinte redacção:

6.º

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

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 13668790

A PRETENDIDA � RECOLHA DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 574/20010706; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 39/20010706; pasta n.º 10 574.

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

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo os estatutos da sociedade adiante
indicada.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Pretendida � Recolha de Veículos
Automóveis, L.da, tem sede na Rua da Cruz, 192-200, freguesia de
Paranhos, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em recolhas, manutenção e reparação
de veículos automóveis e de motociclos. Comercialização, importa-
ção, exportação de peças e acessórios, lubrificantes, produtos de lim-
peza e similares para veículos automóveis e motociclos, bem como
a representação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Manuel de Sousa Carneiro Vaz de Bacelar e Sérgio
Laurindo Soares Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme deliberado em assem-
bleia geral, fica a cargo do sócio Manuel de Sousa Carneiro Vaz de
Bacelar, que desde já é nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

Para validamente obrigar e representar a sociedade, em quaisquer
actos ou contratos, é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, desig-
nadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, a quem é reservado o direito de preferência, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou apreensão

judicial;
c) Quando o sócio tenha apresentado falência ou insolvência ou

seja declarado falido ou insolvente;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só bens e a mesma
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Por interdição, inabilitação ou morte do respectivo sócio, os
herdeiros têm que nomear um gerente e têm um ano para amortizar
ao outro sócio a quota, pelo montante do último balanço;

f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade;

g) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
suas obrigações sociais.

ARTIGO 9.º

1 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal impeditiva a
amortização será realizada pelo valor da quota determinado pelo
último balanço aprovado e será paga em prestações trimestrais ou
semestrais no prazo máximo de dois anos.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, que o objecto seja igual ou diferente do seu, sendo sempre deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital na proporção das suas quotas, até ao montante de 25 000 eu-
ros, desde que aprovadas pela totalidade do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções de retribuição e reembolso que forem acordadas em assembleia
geral.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas
as quantias necessárias para reintegração de reserva legal, terão o
destino que os sócios deliberarem em assembleia geral.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288317

POLIRRAMA � INDÚSTRIA TRANSFORMAÇÃO
DE SINTÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2650; identificação de pessoa colectiva n.º 503308190; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 11 e 12/20010720; pasta n.º 2650.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de Mário Jorge Bártolo Correia Ferraz e de
Maria Paula Monteiro Pinhel, do cargo de administradores, por re-
núncia.

Data: 29 de Junho de 2001.
Designação para preenchimento de vagas no conselho de admi-

nistração para o mandato em curso: vogais: Artur Santos Pinto
Oliveira e Carlos Alberto Santos Moreira.

Data: 29 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

8 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282130

J. J. FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 974; identificação de pessoa colectiva n.º 502183128; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 30/20010810; pasta
n.º 19 913.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 4820$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 1.º, 2.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. J. Félix, L.da, com sede na Rua
de Brantães, 458, freguesia de Sermonde, concelho de Vila Nova de
Gaia.
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2 � Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser des-
locada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 eu-
ros, uma do sócio João de Sousa Félix e outra do sócio José Cândido
de Sousa Félix.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283226

ARISTIDES REIS SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 807; identificação de pessoa colectiva n.º 501530533; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 20/2001; pasta n.º 17 462.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 450 000$, em dinheiro, subscrito quanto a 202 500$ por cada
um dos sócios Manuel António e Maria Manuela, quando a 6250$
por cada um dos sócios Artur Ferreira, Eduardo Paulo e Jorge Ma-
nuel, e quanto a 26 250$ por Artur Porfírio Lima, este admitido
como novo sócio, ficando, em consequência, alterado o artigo 3.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e dele pertence uma quota do valor nominal de 472 500$
a cada um dos sócios Manuel António Soares dos Reis e Maria Ma-
nuela Soares Reis Costa Amado, e uma do valor nominal de 26 250$
a cada um dos sócios Artur Ferreira Lopes e Eduardo Paulo dos Santos
Sá Miranda.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283196

MOUTINHO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 279; identificação de pessoa colectiva n.º 502117982; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números e data
das apresentações: 25, 27 e 28/20010810; pasta n.º 21 843.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente de Ana Maria Rodrigues Cardoso,
por renúncia.

Data: 25 de Maio de 2001.
Designação de gerente de Maria Isabel Costa Rafael Moutinho

Cardoso, casada, residente na Rua de Manuel Salgueiral, 259, Vila
Nova de Gaia.

Data: 25 de Maio de 2001.
Mais certifico que foi aumentado o capital com 9 624 100$, em

dinheiro, subscrito quanto a 7 759 280$ pelo sócio Manuel Jorge e
quanto a 1 864 820$ pela sócia Maria Isabel, ficando, em conse-
quência, alterados os artigos 1.º, 3.º e 7.º, passando a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moutinho Cardoso, L.da, com
sede na Rua de Manuel Salgueiral, 259, freguesia de Santa Marinha,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de

40 000 euros, do sócio Manuel Jorge Rodrigues Moutinho Cardoso,
e uma de 10 000 euros, da sócia Maria Isabel Costa Rafael Mouti-
nho Cardoso.

7.º

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283200

A COLMEIA � PADARIA, CONFEITARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5230; identificação de pessoa colectiva n.º 503847615; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 3 e 12/20010810; pasta n.º 5230.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e redenominação.
Reforço: 12 050$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Dário de Oliveira Reis;
2) Francisco Joaquim de Almeida Aguiar,

cada um com uma quota de 12 500 euros.

Cessação de funções de gerente de Francisco Joaquim de Almeida
Aguiar, por renúncia.

Data: 15 de Maio de 2001.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10283218

CAFÉ SNACK BAR A. B. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 703; identificação de pessoa colectiva n.º 502657464; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20010727; pasta n.º 4702.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
em 602 410$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos só-
cios.

Mais certifico que após redenominação do capital foi alterado o
artigo 4.º, com a seguinte redacção:

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Aida Celeste da Costa Soares;
2) Fernando Lapa Ferreira,

cada um com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

16 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282831

FELISBINA DA CONCEIÇÃO COSTA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 266; identificação de pessoa colectiva n.º 502620552; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 34/20010727; pasta
n.º 7839.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1) Berta Marília da Conceição Costa Sabença, com uma quota de

4375 euros;
2) Felisbina da Conceição, com uma quota de 625 euros.

É o que cumpre certificar.

17 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282840

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
FRANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 389; identificação de pessoa colectiva n.º 502018143; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20010727; pasta
n.º 19 388.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Joaquim França Camarinha;
2) Maria Laurinda Maia Brandão,

cada um com uma quota de 2000 euros;
3) Maria de Jesus Brandão França Camarinha;
4) José António Brandão França Camarinha,

cada um com uma quota de 500 euros.

É o que cumpre certificar.

16 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282858

RUI RAMOS � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 169; identificação de pessoa colectiva n.º 502279060; inscri-
ção n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 15 e 16/20010821; pasta n.º 2763.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção das

quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Rui António Rodrigues Ramos, com uma quota de 3750 euros;
2) Felisberto Gonçalves do Amaral Ramos, com uma quota de

1250 euros.
Sede: deslocada para a Rua da Marinha, 64, freguesia de Mada-

lena, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288325

EFIEFE � SOCIEDADE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 962; identificação de pessoa colectiva n.º 501858067; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20010830; pasta n.º 11 351.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Mouzinho de Albuquerque, 744, 1.º,
freguesia e concelho de Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288490

CAPITAL ATLÂNTICA, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5271; identificação de pessoa colectiva n.º 503855179; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 15/20010727; pasta
n.º 19 183.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 24 100$, em dinheiro.

Mais certifico que após redenominação do capital foram altera-
dos os artigos 5.º e n.º 1 do 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social está dividido por 10 000 acções com o va-
lor nominal de 5 euros cada.

É o que cumpre certificar.

17 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282815

TÁXIS DELPAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 580; identificação de pessoa colectiva n.º 500626278; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 17/20010727; pasta
n.º 7936.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerente de Silvino Martins Henriques, casado, resi-
dente na Rua de Armindo Silva, 187, Ermesinde.

Data: 12 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

17 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
10282823

ANTÓNIO LOPES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 242; identificação de pessoa colectiva n.º 502408804; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 7/20010821; pasta n.º 5642.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito quanto a 150 602$ pelo

sócio Rui César, quando a 316 265$ pela sócia Maria José, e quanto
a 45 181$ por cada um dos sócios Maria Helena, Maria Gabriela e
Maria António.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria José de Jesus da Silva Lopes, com uma quota de 2625 euros;
2) Rui César da Silva Lopes e Carravilla, com uma quota de

1250 euros;
3) Maria Helena Afonso Novo Gonçalves;
4) Maria Gabriela da Silva Lopes e Carravilla Azevedo;
5) Maria Antónia da Silva Lopes de Carravilla,

cada uma com uma quota de 375 euros.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288260

AB ASESORES MORGAN STANLEY DEAN WITTER
S. V., S. A., SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8549; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010821;
pasta n.º 8549.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração da sucursal.
Artigo alterado: 1.º (denominação).
Denominação: Morgan Stanley S. V., S. A. � Sucursal em Portugal.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288287

COOPERATIVA DE SERVIÇOS DA QUINTA
DA BELA VISTA � URBICOOPE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20010821;
pasta n.º 8.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 2001-2003:
Direcção: Armindo da Silva Remelhe, casado, residente na Rua de

Alexandre O�Neil, 39, 4.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia; Fernando
José Lopes da Cunha, casado, residente na Rua de José Almada Ne-
greiros, 93, 2.º, direito, Vila Nova de Gaia; Fernando da Silva Rama-
lho, casado, residente na Rua de José Almeida Negreiros, 109, rés-
-do-chão, direito, Vila Nova de Gaia; José Manuel Moreira Reis,
casado, residente na Rua de Alexandre O�Neil, 57, 2.º, direito, Vila
Nova de Gaia; Joaquim Luís Rodrigues Pereira, casado, residente na
Rua de Alexandre O�Neil, 57, 3.º, direito, Vila Nova de Gaia; Ramiro
Jesus Santos, casado, residente na Rua de José Almada Negreiros,
170, 4.º, direito, Vila Nova de Gaia; e Levi Guedes de Carvalho,
casado, residente na Rua de José Almada Negreiros, 252, 1.º, esquer-
do, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal: Sílvio Alexandre Martins, casado, residente na
Rua de José Almada Negreiros, 236, 1.º, direito, Vila Nova de Gaia;
Alfredo Pereira da Silva, casado, residente na Rua de Fernando Pes-
soa, 38, 4.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia; Joaquim Jorge Queirós
Moreira, casado, residente na Rua de José Almada Negreiros, 143,
2.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia.

Data: 27 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288309

A. MARTINHO JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 138; identificação de pessoa colectiva n.º 501872850; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 35 e inscrição n.º 39; números e data
das apresentações: of. 2 e 5/20010822; pasta n.º 11 334.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente de Pedro Jorge da Fonseca Castro
Pereira da Silva, por renúncia.

Data: 4 de Julho de 2001.
Designação de gerente de António Augusto Alves, residente na

Rua da Fonte da Moura, 114, Porto.
Data: 4 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288350

ANTÓNIO MOTA, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010613; pasta n.º 10 404.

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

Contrato de sociedade

No dia 23 de Abril de 2001, no Cartório Notarial de Espinho,
perante mim, Domingos António de Sousa Ferreira, notário, com-

pareceram como outorgantes António Manuel Castro Mota e mu-
lher, Luísa Maria Melo Soares da Costa Mota, casados em comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto, e ela da freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila
Nova de Gaia, residentes na Rua do Padre Américo, 160, freguesia
de Vilar de Andorinho, do mesmo concelho de Vila Nova de Gaia.

E declararam que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação António Mota, Táxis, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 160, freguesia de Vilar de
Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede, dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, e estabelecer, encerrar e trans-
ferir filiais, agências ou outras formas de representação social.

2.º

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Manuel Castro Mota
e Luísa Maria Melo Soares da Costa Mota.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Manuel
Castro Mota, desde já nomeado gerente.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente.
2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência o gerente

poderá comprar, vender e permutar bens móveis, assim como cele-
brar contratos de locação financeira e de aluguer de longa duração,
tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, acordar e transigir
em juízo.

5.º

a) A cessão e a divisão de quotas é livre entre sócios; porém,
quando a favor de estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a so-
ciedade, em segundo lugar, têm direito de preferência na transmis-
são, e se mais do que um sócio preferir, a quota será repartida pelos
interessados na proporção das quotas que então possuam.

b) Para o exercício do direito de preferência o sócio cedente
comunicará aos sócios preferentes e à sociedade, em carta registada,
com aviso de recepção, a sua intenção de alienar a quota e respec-
tivas condições.

c) Os sócios deverão informar, por escrito, quer o sócio cedente
quer a sociedade, no prazo de 30 dias a contar da data da recepção
do aviso, se pretendem ou não exercer o direito de preferência.

6.º

Em deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios, po-
derão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quín-
tuplo do valor do capital social.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.

8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles um
de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

9.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários,
ficando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o esta-
belecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e
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adjudicado àquele que maiores vantagens oferecer em preço e forma
de pagamento.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 13669494

JOTAEFE, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010613; pasta n.º 10 403.

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

A sociedade adopta a denominação JOTAEFE, Táxis, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Fial, 39, rés-do-chão, direito, frente, freguesia
de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede, dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, e estabelecer, encerrar e trans-
ferir filiais, agências ou outras formas de representação social.

2.º

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4000 eu-
ros, pertencente ao sócio Jorge Maria Sério Pedroto Fernandes, e
outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Gustavo Jorge Sério da
Luz Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jorge Maria Sério
Pedroto Fernandes, desde já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente.
§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência o gerente

poderá comprar, vender e permutar bens móveis, assim como cele-
brar contratos de locação financeira e de aluguer de longa duração,
tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, acordar e transigir
em juízo.

5.º

a) A cessão e a divisão de quotas é livre entre sócios; porém,
quando a favor de estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a so-
ciedade, em segundo lugar, têm direito de preferência na transmis-
são, e se mais do que um sócio preferir, a quota será repartida pelos
interessados na proporção das quotas que então possuam.

b) Para o exercício do direito de preferência o sócio cedente
comunicará aos sócios preferentes e à sociedade, em carta registada,
com aviso de recepção, a sua intenção de alienar a quota e respec-
tivas condições.

c) Os sócios deverão informar, por escrito, quer o sócio cedente
quer a sociedade, no prazo de 30 dias a contar da data da recepção
do aviso, se pretendem ou não exercer o direito de preferência.

6.º

Em deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios, po-
derão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quín-
tuplo do valor do capital social.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.

8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles um

de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

9.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários,
ficando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o esta-
belecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e ad-
judicado àquele que maiores vantagens oferecer em preço e forma
de pagamento.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 13669486

IETC � INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS,
TELECOMUNICAÇÕES E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3182; identificação de pessoa colectiva n.º 503417270; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 5/20010824; pasta n.º 3182.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os ar-
tigos 1.º, 3.º e n.os 1 e 5 do artigo 7.º, passando a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação IETC � Infor-
mática, Equipamentos, Telecomunicações e Consultoria, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Vilar, 235, 6.º, nesta cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em quatro quotas, sendo: uma do valor nomi-
nal de 700 000$, pertencente à sócia PHC (Norte) Tecnologias de
Informação, L.da, e três do valor nominal de 100 000$ cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios João António Alves da Cos-
ta Pereira, Isabel Maria Rodrigues Neves da Câmara Lima e Manuel
do Carmo Dias Martins.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação ficam afectas
aos sócios Isabel Maria Rodrigues Neves da Câmara Lima, Luís
Manuel do Pão e Ricardo Nóbrega de Lima Ermida Parreira, já no-
meados gerentes.

5 � A sociedade ficará obrigada com as assinaturas de dois geren-
tes, sendo obrigatória a de Luís Manuel do Pão, conjuntamente com
a de qualquer um dos ditos Isabel Maria Rodrigues Neves da Câmara
Lima e Ricardo Nóbrega de Lima Ermida Parreira, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um dos gerentes para assinar documentos de
mero expediente.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288422

ALMA DO DOUTO � BAR DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7857; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20010821; pasta n.º 7857.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Tiago Pinto Leite Magalhães,
por renúncia, por carta de 24 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288406

FORMORIBER � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6579; identificação de pessoa colectiva n.º 504143794; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 12/20010824; pasta n.º 6579.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados o corpo
do artigo 1.º e artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma FORMORIBER � Artes Gráficas, L.da,
com sede na Rua de João Anderson, 90, 1.º, esquerdo, freguesia de
Ramalde, da cidade do Porto.

4.º

A gerência social fica afecta ao sócio António Licínio Coelho de
Sá, que fica já nomeado gerente.

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

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288414

CONSTRUÇÕES VILA DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2245; identificação de pessoa colectiva n.º 503212393; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 31/20010411; pasta n.º 2245.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Reforço, 311 568$, em dinheiro.
Capital: 24 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Alves da Costa;
2) António Rodrigues,

cada um com uma quota de 8000 euros;
3) António Pinto Rodrigues, com uma quota de 750 euros (bem

próprio) e outra de 7250 euros.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288430

ARCIMAR � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 726; identificação de pessoa colectiva n.º 500028230; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 19/20010904; pasta
n.º 2906.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os arti-
gos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º,
17.º, 18.º e 19.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 008 000$, dividido em três quotas, sendo uma de
728 000$, pertencente ao sócio Carlos Alberto Sobral Jubilado, outra
de 168 000$, pertencente ao sócio Hildebrando Rodrigues Jubilado,
e outra de 112 000$, pertencente ao sócio José Pedro Pereira Bar-
bosa.

2 � Não serão exigíveis prestações suplementares aos sócios, mas
poderá qualquer deles fazer à caixa social os suprimentos de que ela
carecer, mediante condições de pagamento e juros a fixar em as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, dispensada de caução, remunerada ou não,
consoante seja estipulado na assembleia geral que proceder à sua
nomeação, fica confiada a um ou mais gerentes, sócios ou estranhos
à sociedade.

2 � A sociedade fica obrigada apenas com a assinatura do geren-
te Carlos Alberto Sobral Jubilado ou com as assinaturas de dois ge-
rentes, desde que um deles seja o referido Carlos Alberto Sobral Ju-
bilado, ou de um procurador nos termos do respectivo mandato.

3 � A gerência social poderá nomear procuradores da sociedade
para a prática de determinados actos, sendo o mandato do procura-
dor livremente revogável.

4 � Em extensão dos seus poderes de gerência fica desde já a
gerência autorizada a comprar, vender ou trocar, de e para a socie-
dade, quaisquer bens móveis, nomeadamente veículos automóveis,
equipamentos e outros, bem como adquirir ou tomar de arrendamen-
to, rectificando e ou ratificando os já existentes, para a sociedade,
quaisquer locais ou prédios, assinando os competentes contratos nas
condições que entender, através de contratos financeiros nomeada-
mente no sistema de leasing ou outro qualquer sistema financeiro
semelhante e ainda a comprar ou vender para e da sociedade quais-
quer bens imóveis de sua propriedade, assinando quaisquer contratos-
-promessa ou escrituras públicas definitivas, dar quaisquer garantias
para a sociedade, incluindo constituir quaisquer hipotecas sobre quais-
quer bens imóveis da sociedade, nos termos e condições que melhor
entender, assinando e a tudo procedendo para tais fins.

ARTIGO 5.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente letras de favor,
avales, fianças, subfianças, respondendo o infractor perante a socie-
dade pelos prejuízos que lhe causar esta proibição, no entanto, não
se aplica ao gerente Carlos Alberto Sobral Jubilado.

ARTIGO 6.º

O sócio Carlos Alberto Sobral Jubilado pode sempre livremente,
sem necessidade de prévio consentimento da sociedade ou dos res-
tantes sócios e sem qualquer direito de preferência destas ou daquela
dividir, vender, transmitir, total ou parcialmente, onerosa ou gra-
tuitamente, por acto, negócio ou contrato de qualquer natureza ou
onerar qualquer quota que detenha na sociedade, quer a sócios quer a
não sócios. Porém, a divisão e cessão de quotas dos restantes sócios
fica sempre dependente do consentimento da sociedade, assistindo
direito de preferência, em primeiro lugar, a favor do sócio Carlos
Alberto Sobral Jubilado, em segundo lugar a favor da sociedade e,
em terceiro lugar, a favor dos restantes sócios, individualmente.

Para os efeitos do corpo do presente artigo, quem pretender ce-
der a sua quota avisará os ditos preferentes, por carta registada com
aviso de recepção, para que, no prazo de 30 dias, exerçam, queren-
do, aquele mesmo direito.

ARTIGO 7.º

Na hipótese de falecimento ou interdição do sócio Carlos Alberto
Sobral Jubilado a sociedade subsistirá, sendo o interdito representado
pelo seu representante legal e devendo os herdeiros do falecido de-
signar um de entre eles que a todos represente na sociedade, enquan-
to a respectiva quota se mantiver indivisa.

Porém, na hipótese de falecimento ou interdição de qualquer ou-
tro sócio a sociedade poderá amortizar a respectiva quota.

Para o efeito deverá deliberar a referida amortização no prazo de
seis meses a contar da data em que for formalmente comunicado à
sociedade, por escrito, o referido facto. Se não o fizer aplicar-se-á
o estabelecido no n.º 1 do presente artigo.

Falecido um sócio, deve a sociedade, nos 30 dias seguintes à co-
municação que lhe seja feita do facto, convidar os herdeiros a, tam-
bém no prazo de 30 dias a contar do convite, indicarem o nome
daquele que os representará perante ela, a fim de a este ser feita
qualquer comunicação ou convocação para futuras assembleias ge-
rais.

ARTIGO 8.º

A divisão da quota social pelos herdeiros do sócio falecido não
está dependente do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá proceder à amortização da quota de qualquer
sócio nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer forma de apreen-

são judicial da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota ou quando esta esteja

por qualquer forma envolvida em processo que não seja de inventá-
rio por morte do titular;

d) A cessão da quota sem prévio consentimento da sociedade nos
casos em que o pacto determina tal necessidade;

e) Por acordo com o seu titular;
f) Quando o sócio for condenado por qualquer crime doloso pra-

ticado contra a sociedade ou qualquer dos outros sócios ou familia-
res destes;
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g) Quando infrinja a proibição estabelecida no artigo 5.º do pre-
sente pacto;

h) Nos casos previstos no artigo 7.º

ARTIGO 10.º

A contrapartida da amortização corresponderá: no caso da alínea e)
do artigo anterior ao valor acordado pelas partes, nos casos das res-
tantes alíneas do mesmo artigo ao valor nominal da quota, salvo se
a lei imperativamente estabelecer que outro seja.

§ único. A contrapartida devida pela amortização deverá, na falta
de acordo em contrário, ser paga em três prestações de seis em seis
meses, vencendo-se a primeira seis meses após a fixação da contra-
partida e as duas restantes ao final de cada um dos semestres seguin-
tes e sucessivos.

ARTIGO 11.º

A amortização considera-se efectivamente realizada, cessando
consequentemente todos os direitos sociais inerentes à quota a amor-
tizar, a partir da data da deliberação da assembleia geral, e torna-se
eficaz mediante comunicação dirigida ao seu titular.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reúne-se quando for convocada por qual-
quer gerente por sua iniciativa, a requerimento dos sócios que repre-
sentem, pelo menos, 20% do capital social, e nos demais casos pre-
vistos na lei.

2 � As assembleias gerais, sempre que a lei não exija formalidade
diversa, serão convocadas por carta registada com aviso de recep-
ção, enviada com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

Para além das reservas legalmente estabelecidas é permitido aos
sócios deliberarem, desde que com a aprovação da maioria qualifica-
da do capital social igual ou superior a 75%, a criação de outros
fundos de reserva.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos das per-
centagens destinadas às reservas legais e estatutárias que porventura
existam, serão distribuídos nos termos da lei, ressalvando a possibi-
lidade de os sócios lhe darem outro destino legalmente estabelecido.

§ único. A deliberação a que se refere o corpo deste artigo só será
válida se recolher a aprovação de número qualificado de sócios que
representem, pelo menos, três quartas partes do capital social.

ARTIGO 15.º

Com o registo definitivo, a sociedade assume de pleno direito as
obrigações que versem sobre despesas de constituição e registo.

ARTIGO 16.º

É permitido a cada sócio apartar-se da sociedade.
§ único. O processo para o efeito será o estabelecido no artigo 240.º

do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando deles
ela carecer, os quais vencerão juros ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 18.º

No exercício da sua actividade social, a sociedade pode participar
no capital de outras sociedades, ainda que com objecto social dife-
rente, bem como associar-se com outras sociedades ou mesmo pes-
soas singulares, sob qualquer forma legal, uma vez obtidas as autori-
zações oficiais para tal fim, se exigidas por lei.

ARTIGO 19.º

Exclusivamente ao sócio Carlos Alberto Sobral Jubilado é permi-
tido, directamente ou através de participação noutras sociedades,
exercer o mesmo tipo de actividade da sociedade.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 10288252

PORTO � 2.A SECÇÃO

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 765/610418; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574;
data: 991PC-15062001; pasta n.º 9666.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Fer-
nandes. 10187790

GESMORFIL � GESTÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 144/910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502600667;
data: 20072000; pasta n.º 7551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Pinho. 11568682

IMODÁVILA � SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 523/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502990368;
data: 20072000; pasta n.º 11 329.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Pinho. 11568712

SPIGUR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 832; identificação de pessoa colectiva n.º 504612131; data:
27062000; pasta n.º 20 953.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 11875569

TRÓPICOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9603/980313; identificação de pessoa colectiva n.º 973823879;
data: 27062000; pasta n.º 18 723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 11875607

T2M � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 670; identificação de pessoa colectiva n.º 504023209; data:
000627; pasta n.º 23 045.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

2 de Outubro de 2000. �A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 11875550
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TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
MODERNOS DO BUSSACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 865; identificação de pessoa colectiva n.º 502005815; data:
31072000; pasta n.º 12 227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 1998 referente à socie-
dade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576855

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS
MODERNOS DO BUSSACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 865; identificação de pessoa colectiva n.º 502005815; data:
31072000; pasta n.º 12 227.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 1999 referentes à socie-
dade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576847

LAMBERT HOWARTH PORTUGAL � PRODUTOS
EM PELE CERÂMICAS, VIDRO E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 495; identificação de pessoa colectiva n.º 503278637; data:
31072000; pasta n.º 13 129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576880

PORTOCOMERCIAL � SOCIEDADE
DE COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO

E SPONSORIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 636; identificação de pessoa colectiva n.º 503709794; data:
24072000; pasta n.º 16 101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576669

TUBOGAL � ANDAIMES E ESCORAMENTOS
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 134; identificação de pessoa colectiva n.º 503503517; data:
08082000; pasta n.º 14 369.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � O Conservador, Pedro Vidal
Genésio. 11572361

NOMENCLATURA � GESTÃO E CRIAÇÃO
DE MARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 755; identificação de pessoa colectiva n.º 503737607; data:
08082000; pasta n.º 16 258.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � O Conservador, Pedro Vidal
Genésio. 11572337

LAB VASC � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 041; identificação de pessoa colectiva n.º 504627074; data:
07082000; pasta n.º 22 212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11577380

MENOS É MAIS � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 582; identificação de pessoa colectiva n.º 503315435; data:
08082000; pasta n.º 13 256.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � O Conservador, Pedro Vidal
Genésio. 11572345

LAFORCE FASHION � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 234; identificação de pessoa colectiva n.º 504477854; data:
07082000; pasta n.º 22 491.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro 11577398

INABOR � INDÚSTRIA NACIONAL DE ACESSÓRIOS
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 264; identificação de pessoa colectiva n.º 502653531; data:
31072000; pasta n.º 10 673.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11577401

PLAYBOY � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 878; identificação de pessoa colectiva n.º 500186863; data:
31072000; pasta n.º 9186.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576987
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VIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 492; identificação de pessoa colectiva n.º 503627364; data:
31072000; pasta n.º 15 352.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576782

PSICORUMO � GABINETE DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 337; identificação de pessoa colectiva n.º 502634138; data:
03082000; pasta n.º 8008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11577100

PORTORENDA � ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES
E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 820; identificação de pessoa colectiva n.º 504082914; data:
31072000; pasta n.º 18 076.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11577045

ICONE � ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 222; identificação de pessoa colectiva n.º 504216953; data:
31072000; pasta n.º 18 665.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576952

MALUFI � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 264; identificação de pessoa colectiva n.º 504501658; data:
31072000; pasta n.º 22 522.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576944

JOSÉ PEREIRA E LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 325; identificação de pessoa colectiva n.º 501346716; data:
31072000; pasta n.º 22 630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576979

N. J. D. � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 050; identificação de pessoa colectiva n.º 504140906; data:
31072000; pasta n.º 18 382.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576960

L21 � LAVANDARIAS AO VINTE E UM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 847/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503083682;
data: 27062000; pasta n.º 12 025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Sil-
va Ribeiro. 11591005

KLIKASA � IMOBILIÁRIA, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 831; identificação de pessoa colectiva n.º 504083511; data:
22092000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

1 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879939

MULTILEEDA � LABORATÓRIOS EUROPEUS
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 557; identificação de pessoa colectiva n.º 501930965; data:
22092000; pasta n.º 20 115.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

1 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879920

J. TAVARES FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 831; identificação de pessoa colectiva n.º 501367381; data:
06092000; pasta n.º 2664.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879866

JOTA M3 � ELECTRICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 148; identificação de pessoa colectiva n.º 503853542; data:
06092000; pasta n.º 16 733.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879858
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LIVE PAÇOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 696; identificação de pessoa colectiva n.º 504036769; data:
06092000; pasta n.º 17 913.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879840

IPANORTE � FITAS E CORDÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 673; identificação de pessoa colectiva n.º 503076910; data:
06072000; pasta n.º 11 726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1998 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11879270

JOMALA � COMÉRCIO DE MALAS E ARTIGOS
DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 748; identificação de pessoa colectiva n.º 503381187; data:
24072000; pasta n.º 13 464.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576600

S. P. M. � SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 980; identificação de pessoa colectiva n.º 502235411; data:
891024; pasta n.º 18 311.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

18 de Novembro de 2000. � O Conservador, Pedro Vidal
Genésio. 11560126

S. A. P. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3346; identificação de pessoa colectiva n.º 503013692; data:
24072000; pasta n.º 14 410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576596

ILLIABUM � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 152; identificação de pessoa colectiva n.º 503503673; data:
24072000; pasta n.º 14 422.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576588

PORTUGAL PINHEIRO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 208; identificação de pessoa colectiva n.º 502606916; data:
24072000; pasta n.º 7666.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576537

S. C. E. � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 158; identificação de pessoa colectiva n.º 502857676; data:
24072000; pasta n.º 10 350.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576502

SOCIMOBI � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 602; identificação de pessoa colectiva n.º 501574492; data:
24072000; pasta n.º 5206.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576499

QUICLI � EQUIPAMENTOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 892; identificação de pessoa colectiva n.º 503761443; data:
25072000; pasta n.º 16 433.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11576480

MANUEL LARANJEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 975/800310; identificação de pessoa colectiva n.º 500981876;
data: 31072000; pasta n.º 11 367.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Pinho. 11569441

URBONFIM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6693; identificação de pessoa colectiva n.º 503277134; data:
28062000; pasta n.º 18 821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11875976
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HERMECOR � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 852; identificação de pessoa colectiva n.º 504081802; data:
28062000; pasta n.º 18 108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11875895

MRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 823; identificação de pessoa colectiva n.º 503406937; data:
28062000; pasta n.º 13 954.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11875860

SERAFIM TEIXEIRA RODRIGUES E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 992; identificação de pessoa colectiva n.º 500551502; data:
280600; pasta n.º 6938.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11875801

PORTA ABERTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 811/961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503737780;
data: 20072000; pasta n.º 16 315.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Pinho. 11568569

M. T. B. � SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 247/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502901089;
data: 27092000; pasta n.º 10 602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

4 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria Pinho.
11581654

PÓVOA DE VARZIM

JARTER � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2144/970805; identificação de pessoa colectiva n.º 502737980;
data da apresentação: 210601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativa ao ano de 2000.

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072632

CONSTRUÇÕES MORIM & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2849/010903; identificação de pessoa colectiva n.º P 505665816;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/03092001.

Certifico que entre Fernando da Silva Alves e Maria Almerinda
da Silva Morim Alves foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Morim & Alves, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Borgada, 89, freguesia de Navais,
concelho da Póvoa de Varzim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, aquisição de prédios rústicos e urbanos para loteamento, cons-
trução, reconstrução, venda e revenda de adquiridos para esse fim e
ainda a prestação de serviços relacionados com a actividade principal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando da Silva
Alves, que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073639

SANTARÉM
ABRANTES

VALUM � COMÉRCIO DE UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1128/
921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502881216; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/010919.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Abril de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 15416070
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PAULO SANTIAGO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1777/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º P 505714060; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010918.

Constituição de ociedade

No dia 29 de Agosto de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Castelo
Branco, perante mim, Maria Fernanda Cordeiro Vicente, respectiva
notária, compareceu Paulo Alexandre Martinha Santiago, divorcia-
do, natural da freguesia de Freixedas, concelho de Pinhel, residente
na Encosta da Barata, bloco I, 6.º, A, em Abrantes, contribuinte
fiscal n.º 169026200.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu bilhete de identida-
de n.º 9341980, emitido em 12 de Janeiro de 2001, pelos Serviços
de Identificação Civil de Santarém.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade unipessoal denominada Paulo Santiago, Sociedade Unipes-
soal, L.da, a qual fica a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Santiago, Sociedade Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Encosta da Barata, bloco I, 6.º, A,
na freguesia e concelho de Abrantes.

2 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslocar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
abrir sucursais, agências, filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades dos serviços relaciona-
dos com a silvicultura e a exploração florestal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma quota pertencente ao sócio Paulo
Alexandre Martinha Santiago.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao limite global máximo de 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta  ca-
recer.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
Paulo Alexandre Martinha Santiago, desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos da conta aberta em nome
da sociedade, na agência do Banco Santander Portugal, S. A., em
Abrantes, para fazer face às despesas inerentes à sua constituição e
início de actividade.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418928

TEODÓSIO MOURO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1778/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º P 505654210; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010920.

Contrato de sociedade

Teodósio Lista Mouro, contribuinte fiscal n.º 155281640, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 7052979, passado pelo Arquivo de

Identificação de Santarém, em 4 de Dezembro de 1998, casado com
Maria do Céu Pinto da Cruz Mouro sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente em Engarnais Cimeiros, Mouriscas, freguesia de
Mouriscas, concelho de Abrantes, constitui uma sociedade unipes-
soal por quotas, que se regerá pelo seguinte estatuto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Teodósio Mouro � Unipes-
soal, L.da, constituindo-se como sociedade comercial unipessoal por
quotas, durará por tempo indeterminado, e tem a sua sede no lugar
de Engarnais Cimeiros, Mouriscas, freguesia de Mouriscas, concelho
de Abrantes.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a transformação de madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, ou seja, 5000 euros, e corresponde a uma única quota
de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, em condições a fixar nos respectivos contratos de suprimentos,
sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidas nos refe-
ridos contratos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio Teodó-
sio Lista Mouro, desde já nomeado gerente, e terá remuneração a
deliberar em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus ac-
tos e contratos com a assinatura do gerente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante a res-
pectiva procuração.

ARTIGO 6.º

Na presente sociedade unipessoal por quotas o sócio único exerce
as competências das assembleias gerais, nomeadamente nos termos
do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 8.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio e
a sociedade, que devem respeitar o disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

À presente sociedade unipessoal aplicam-se as normas que regu-
lam as sociedades por quotas, salvo as que pressupõem a pluralidade
de sócios.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418960

ANTÓNIO & NUNES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1776/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º P 504603795; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010914.

Constituição de sociedade

No dia 20 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel da Silva Nunes, casado com Margarida Perei-
ra Dias Nunes segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Bemposta, concelho de Abrantes, residente habitual-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 260 � 9 de Novembro de 200123 928-(158)

mente na Rua Principal, no lugar de Água Travessa, freguesia de
Bemposta, concelho de Abrantes, contribuinte fiscal n.º 141627581;

2.º Margarida Pereira Dias Nunes, casada com o primeiro outor-
gante no identificado regime de bens e com ele habitualmente resi-
dente, natural da freguesia de Bemposta, referida, contribuinte fiscal
n.º 156758440.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 7598356, de 15 de Abril
de 1999, e 8352658, de 18 de Janeiro de 1996, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Santarém.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma António & Nunes � Construções, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua Principal, sem número de polícia, lugar de Água Travessa,
freguesia de Bemposta, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional.

2.º

O seu objecto social consiste na construção de edifícios, indústria
de construção civil, empreitadas e obras públicas, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, compra e venda
a retalho de materiais diversos de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente de
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo de todo o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a con-
vocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Mais declararam, que ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418901

NERVION MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S. L.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1771/
010904; identificação de pessoa colectiva n.º P 980237718; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: Of. 8; 6/010904.

Certifico que foi registado o seguinte acto:
Criação de representação permanente.
Sucursal � firma: Nervion Montajes y Mantenimientos, S. L.
Nacionalidade: espanhola.
Sede: Bilbau, Rua Ercilla, 15, 2.º
Objecto: construção, reparação, manutenção e montagem de

caldeiraria, depósitos, maquinaria, instalações industriais e toda a
classe de construções.

Local da representação: Praça do Barão da Batalha, 8, freguesia
de São João, concelho de Abrantes.

Objecto da representação: o da sociedade.
Foi nomeado representante: Ricardo Jorge Figueiredo Almeida,

casado, residente na Avenida do Dr. Solano de Abreu, Edifício Cris-
tina, 9, rés-do-chão, B, Abrantes.

Prazo: dois anos, desde 5 de Julho de 2001.
Ano: 1998.
Núm. 1367

Constituição da sociedade denominada Mantenimiento
y Montajes Nervion, S. L.

Em Bilbau, a 19 de Junho de 1998.
Perante mim, Miguel Velasco Perez, notário da Ilustre Ordem de

Bilbau, com residência nesta cidade, comparecem:
O Sr. Pacífico Prado Mota, maior de idade, casado, vizinho de

Getxo, com domicílio na Rua de Villa de Plencia, 10, 6.º, de nacio-
nalidade espanhola e com o bilhete de identidade n.º 14873493-Z;

E o Sr. Federico Prado Millan, maior de idade, casado em comu-
nhão de adquiridos com a Sr.ª D. Maria Luisa Escudero Robles, vi-
zinho de Bilbau, com domicílio na Rua de Rodriguez Arias, 22, 2.º,
D, de nacionalidade espanhola e com o bilhete de identidade
n.º 14857252-B.

Intervêm:
a) O Sr. Pacífico Prado, em nome e representação da entidade

comercial Montajes Nervion, Sociedade Anónima, que tem por ob-
jecto a construção, reparação e montagem de caldeiraria, maquina-
ria, instalações industriais e toda a classe de construções; de nacio-
nalidade espanhola, domiciliada em Bilbau (Rua Ercilla, 15),
constituída com duração indefinida, mediante escritura autorizada a
25 de Outubro de 1954, pelo notário que foi de Bilbau, Sr. Dr. Jesus
Maria Oficialdegui Ariz, modificada por uma outra autorizada pelo
mesmo notário a 3 de Outubro de 1978, pela que transferiu o seu
domicílio ao agora consignado, e pela autorizada pelo notário de
Bilbau, Sr. Dr. Jose Ignacio Uranga Otaegui, com data de 12 de Ju-
nho de 1991, pela que adoptou aos seus estatutos sociais ao novo
texto refundido da Lei de Sociedades Anónimas; inscrita na Conser-
vatória do Registo Comercial da Biscaia, no tomo 1656 da Secção
Geral de Sociedades, fólio 125, folha n.º BI-816-A, inscrição 45.ª, e
com C. I. F. A48032981.

Intervém no presente outorgamento em virtude do seu cargo de
administrador único da sociedade, para o que foi nomeado por acordo
da Junta Geral de Accionistas da mesma, celebrada a 28 de Abril de
1995 e elevado a público mediante a escritura outorgada no dia 4 de
Maio de 1995, ante o notário de Bilbau, Sr. Dr. Jose Ignacio Uranga
Otaegui, n.º 1690 de protocolo, estando inscrita no Registo Comer-
cial no tomo BI-160 da Secção Geral de Sociedades, fólio 214, fo-
lha n.º BI-816-A, inscrição 54.ª

Da indicada escritura, cuja cópia autorizada tenho à vista, resulta
o acordo pelo que foi designado e a sua aceitação, que literalmente
transcrito diz:

«2.º É renovado por prazo de cinco anos no seu cargo de admi-
nistrador único da sociedade o Sr. Pacífico Prado Mota, nascido a
26 de Abril de 1949, de nacionalidade espanhola, casado, vizinho de
Getxo (Bizkaia) (Las Arenas, Villa de Plencia, 10, 6.º), com o bi-
lhete de identidade n.º 14873493, quem presente neste acto aceita a
sua renovação e declara não se encontrar incurso em nenhuma das
incompatibilidades da Lei 25/1983, de 26 de Dezembro.»

O senhor comparecente manifesta que se encontra no exercício
do cargo e que a sociedade por ele representada não sofreu variação
alguma que afecte ao presente outorgamento, sem que no omitido,
por desnecessário, haja coisa alguma que altere o transcrito.

b) O Sr. Federico Prado Millán em seu próprio nome e direito.
Têm, a meu juízo, a capacidade legal necessária para outorgar esta

escritura de constituição de sociedade, e ao efeito, dizem:
1.º Que os senhores comparecentes, segundo intervêm, constituem

uma sociedade de responsabilidade limitada, que se denominará
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., domiciliada em Bilbau,
Rua Ercilla, 15, 2.º, de duração indefinida, com o objecto social,
capital, participações, regras e determinações que são expressas neste
instrumento público e que se rege pelos estatutos que me são exibi-
dos e entregues para dar protocolo, estendidos em 13 fólios de pa-
pel timbrado da classe segunda, série G, n.os 1270124, 1270125,
1270126, 1270127, 1270128, 1270129, 1270130, 1270131,
1270132, 1270133, 1270134, 1270135 e 1270136, que lhes leio
integramente, aprovam, assinam e elevam a categoria e condição
de escritura pública no seu total contexto, e eu, o notário, deixo
incorporados a esta matriz, formando parte integrante da mesma.
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2.º O capital social é de 1 000 000 de pesetas e está dividido em
1000 participações sociais de 1000 pesetas de valor nominal cada
uma delas, iguais, acumuláveis e indivisíveis, numeradas de 1 a 1000,
ambos inclusive, que são subscritas pelos sócios fundadores do se-
guinte modo:

Montajes Nervion, Sociedade Anónima subscreve e assume
995 participações sociais, com os n.os 1 a 995, inclusive, por valor
total de 995 000 pesetas, com as que participa em moeda nacional;

E o Sr. Federico Prado Millan subscreve e assume cinco partici-
pações sociais, as que compreendem do n.º 996 ao n.º 1000, inclu-
sive, por valor total de 5000 pesetas, com as que participa em moeda
nacional.

Fica em consequência o capital integralmente subscrito e desem-
bolsado, acreditando os senhores comparecentes a realidade das par-
ticipações em dinheiro, mediante a exibição das correspondentes
certidões expedidas pelo Banco Bilbao-Vizcaya, sucursal de Gran Via,
de Bilbau, acreditadora de ter realizado sob o seu respectivo depósi-
to em conta aberta em nome da sociedade que é constituída, que
agora me entregam a mim, o notário, e deixo incorporada a esta
matriz.

3.º As comparecentes, segundo intervêm, dando a este acto o
carácter de Junta Geral Universal de Sócios da sociedade
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., acordam por unanimi-
dade que a sociedade será inicialmente administrada por um admi-
nistrador único, e designar administrador único e representante da
sociedade, por prazo de dois anos, o Sr. Pacífico Prado Mota (cujas
circunstâncias pessoais de identificação resultam da comparecência
desta escritura), quem terá as faculdades e realizará as funções que a
lei e os estatutos sociais atribuem ao cargo.

O nomeado, presente neste acto, aceita o cargo para o qual é
designado e deixa constância de que não se encontra incurso em
incompatibilidade legal alguma a que se refere a Lei 12/1995, de
11 de Maio.

4.º Os sócios fundadores, facultam especialmente o administrador
designado para que possa realizar com plenitude de faculdades, du-
rante o período que decorre entre este outorgamento e a inscrição
no registo comercial da presente escritura de constituição, em rela-
ção com o disposto no artigo 15.º da Lei de Sociedades Anónimas,
todos os actos e contratos que o desenvolvimento da actividade da
empresa que constitui o objecto social faça necessários, especial-
mente na ordem interna e organizativa, como o outorgamento,
modificação e revogação de procurações de todas as classes, que
estejam compreendidos dentro das faculdades que são concedidas ao
órgão de administração na presente escritura, bem como de confor-
midade com o regulamento comercial, possam solicitar a inscrição
parcial desta escritura, no suposto de que parte do seu conteúdo não
seja susceptível de inscrição.

Em consequência do anterior, todos os actos e contratos celebra-
dos pela indicada pessoa antes da inscrição da sociedade e dentro do
mandato especial que agora lhe é conferido, ficarão automaticamente
aceites e assumidos pela sociedade pelo simples facto da inscrição
da mesma no registo comercial.

5.º É incorporada certidão da Conservatória do Registo Comerci-
al Central, Secção Denominações, da que resulta que não existe
nenhuma outra sociedade, com idêntica denominação que a que ago-
ra é constituída.

6.º De harmonia com o estabelecido na citada Lei 12/1995, de
11 de Maio, faz-se constar expressamente a proibição de que ocupem
cargo algum ou no seu caso de exercê-lo nesta sociedade, as pessoas
declaradas incompatíveis nesta lei, na medida e condições expressa-
das na mesma.

Consideram-se como feitas as reservas e advertências legais, es-
pecialmente a contida no artigo 82 do Regulamento do Registo
Comercial, e, a efeitos fiscais, as relativas às obrigações e responsa-
bilidades tributárias que incumbem às partes no seu aspecto materi-
al, formal e sancionador. Advirto, em especial das obrigações con-
tidas na Norma Foral 3/89, relativamente ao prazo de apresentação
desta escritura ao pagamento do imposto e às responsabilidades em
caso de não apresentação, assinalando de conformidade com o dis-
posto na Lei 8/1989, que as liquidações correspondentes a esta es-
critura, sobre a base do valor declarado na mesma, são as seguintes:
no que diz respeito ao disposto na Norma Floral 3/1989, e segundo
os conceitos e tipos aplicáveis, a quantia de 10 000 pesetas e con-
forme ao disposto nos n.os 2, 4 e 7 e Norma Quarta do Real Decre-
to 1426/89, a quantia de 45 650 pesetas, mais a que resulte da apli-
cação da Norma Floral 7/94. O que foi referido fica sujeito às
correcções obrigadas, no seu caso, como consequência de actuações
complementares, ou no seu caso, um diverso tratamento fiscal.

Assim é outorgado e lido este documento conforme ao disposto
no artigo 193 do Regulamento del Registro Comercial, os outorgan-
tes ratificam-se no seu conteúdo e assinam-no.

E dou fé de identificar os comparecentes por meio dos seus do-
cumentos citados precedentemente, de conformidade com o dispos-
to no regulamento notarial, e de todo o demais contido neste ins-
trumento público, estendido em cinco fólios de papel selado, classe
segunda, série G, n.os 3266612, 3266613, 3266614, 3266615 e
3266616.

Estão as assinaturas de: Pacífico Prado. � Federico Prado.

Assinado: Miguel Velasco.

Rubricados e selado.

Estatutos da sociedade Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L.

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e domicílio
da sociedade

ARTIGO 1.º

Denominação

Sob a denominação Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., é
constituída uma companhia comercial de responsabilidade limitada,
que se regerá pelos presentes estatutos e pelas disposições legais
vigentes que regulam estas companhias comerciais.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto a construção, reparação, manuten-
ção e montagem de caldeiraria, depósitos, maquinaria, instalações
industriais e toda a classe de construções. Tais actividades poderão
ser realizadas pela sociedade, total ou parcialmente, de modo indi-
recto, mediante a titularidade de acções ou participações em socie-
dades de objecto análogo ou idêntico.

ARTIGO 3.º

Duração da sociedade

A duração da sociedade é indefinida e começará as suas operações
no dia do outorgamento da escritura pública de constituição.

ARTIGO 4.º

Domicílio social

O domicílio da sociedade é estabelecido em Bilbau, Rua Ercilla,
15, 2.º. Por acordo do órgão de administração da sociedade, poderá
ser transferido dentro da mesma localidade onde se encontrar esta-
belecido. Do mesmo modo, poderão ser criadas, suprimidas ou
transferidas as sucursais, agências ou delegações que o desenvol-
vimento da actividade social fizer necessárias, quer no território
nacional, quer no estrangeiro.

TÍTULO II

Capital social, participações, sua transmissão
e regime

ARTIGO 5.º

Capital social e participações

O capital social é fixado em 1 000 000 de pesetas, representado
e dividido em 1000 participações sociais de 1000 pesetas de valor
nominal cada uma delas, iguais, acumuláveis, indivisíveis e não
incorporáveis a títulos negociáveis que, para a sua devida identifica-
ção são enumerados de 1 a 1000, ambos inclusive.

ARTIGO 6.º

Direitos dos sócios

As participações representativas do capital social não poderão ser
incorporadas a títulos valores, nem ser representadas mediante ano-
tações em conta, nem ser denominadas acções. Também não pode-
rão ser emitidos recibos provisórios acreditadores da propriedade das
mesmas. O único título de propriedade será a escritura pública de
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constituição ou bem os documentos públicos, que segundo os casos,
acreditem a titularidade ou aquisições subsequentes.

Todas as participações conferem ao seu legítimo titular a condi-
ção de sócio e, como tal, correspondem-lhe os seguintes direitos:

1) Participar na distribuição dos benefícios sociais e no resultado
da liquidação da sociedade na proporção directa às suas participa-
ções sociais;

2) O direito de tentear para a aquisição de participações sociais,
no caso de que se ponham à venda as de outros sócios e o de subs-
crição preferente nas ampliações de capital;

3) O direito de assistir às juntas de sócios e emitir o seu voto nas
mesmas, correspondendo-lhe um voto por cada participação social
de que seja titular.

ARTIGO 7.º

Transmissão de participações

a) Transmissão voluntária por actos inter vivos. � É livre a trans-
missão voluntária de participações sociais que não tragam consigo
prestação acessória, por actos inter vivos, quando tiver lugar entre
sócios.

Qualquer transmissão voluntária por actos inter vivos de partici-
pações sociais, que não tragam consigo prestação acessória, será regida
pelo disposto nos presentes estatutos e no seu defeito pelo disposto
no artigo 29.2 da vigente lei reguladora.

O preço máximo de venda das participações sociais será fixado
anualmente na Junta Geral Ordinária de Sócios, tendo como refe-
rência as contas anuais, memória e relatório de gestão, objecto de
censura na mesma, e por isso, não será de aplicação o disposto no
§ 2.º, alínea d), do referido artigo 29.2 da lei reguladora.

O mesmo regime será aplicável à transmissão voluntária por ac-
tos inter vivos do direito de preferente subscrição que, nas amplia-
ções de capital social, corresponder aos sócios de conformidade ao
disposto na vigente lei reguladora.

b) Transmissão forçosa. � A transmissão forçosa de participa-
ções sociais como consequência de qualquer procedimento compul-
sório será regida pelo disposto no artigo 31 da lei, a cujo efeito a
sociedade poderá, em defeito dos sócios, exercer o direito de aquisi-
ção preferente das participações sociais penhoradas, que se forem
adquiridas deverão ser amortizadas.

c) Transmissões mortis causa. � A aquisição por sucessão here-
ditária de participações sociais confere ao herdeiro ou legatário a
condição de sócio, se bem que deverá comunicar à sociedade a aqui-
sição hereditária.

Apesar de tudo o anterior, os sócios sobreviventes, terão direito
a adquirir, em proporção à sua respectiva participação se forem vários
os interessados, as participações do sócio falecido para o que deve-
rão abonar de contado, ao adquirente hereditário, o valor real das
mesmas no momento do falecimento, determinado conforme ao
estabelecido no artigo 100 da lei. O prazo para o exercício do direi-
to mencionado será de três meses a contar desde a comunicação à
sociedade da aquisição hereditária.

ARTIGO 8.º

Usufruto, penhor, co-propriedade e penhora
das participações sociais

a) Usufruto. � Em caso de usufruto de participantes sociais, a
qualidade de sócio reside no nó proprietário, mas o usufruidor terá
direito em todo o caso, aos dividendos acordados pela sociedade
durante o usufruto. Para tudo o demais, as relações entre o usufruidor
e o nó proprietário e o conteúdo do usufruto serão regidas pelo tí-
tulo constitutivo deste e, no seu defeito, pelo estabelecido na legis-
lação civil aplicável.

Apesar do anterior e excepto que o título constitutivo do usufru-
to disponha outra coisa, será de aplicação o disposto pelos artigos
68 e 70 da Lei de Sociedades Anónimas à liquidação do usufruto e
ao exercício do direito de assunção de novas participações. Neste
último caso, as importâncias que tenham de ser pagas pelo nó pro-
prietário ao usufruidor serão abonadas em dinheiro.

b) Penhor. � Em caso de penhor de participações sociais corres-
ponderá ao proprietário das mesmas o exercício dos direitos sociais.

c) Co-propriedade. � Em caso de co-propriedade de participa-
ções sociais ou de co-titularidade sobre direitos reais sobre as mes-
mas, os co-proprietários ou co-titulares deverão designar a um deles
para o exercício dos direitos sociais, mas pelo incumprimento das
obrigações para com a sociedade responderão todos solidariamente.

d) Penhora. � No caso de penhora de participações sociais será
de aplicação o estabelecido para o penhor, quando for compatível
com o regime específico da penhora.

ARTIGO 9.º

Documento público

Toda a transmissão de participantes sociais, bem como a consti-
tuição de direito real do penhor sobre as mesmas deverá constar de
documento público. Igualmente, a constituição de direitos reais di-
ferentes do direito de penhor sobre as participações sociais, deverá
constar de escritura pública.

A transmissão de participações sociais ou a constituição de direi-
tos reais sobre as mesmas, deverá ser comunicado por escrito à so-
ciedade para a sua constância no livro registo, indicando as circuns-
tâncias pessoais, nacionalidade e domicílio do adquirente. Sem cumprir
este requisito o sócio não poderá pretender o exercício dos direitos
que lhe correspondam perante a sociedade.

ARTIGO 10.º

Livro registo de sócios

A sociedade levará um livro registo de sócios, em que se farão
constar a titularidade originária e as sucessivas transmissões volun-
tárias ou forçosas das participações, bem como a constituição de
direitos reais e outros ónus sobre as mesmas. Em cada anotação será
indicada a identidade e domicílio do titular da participação ou do
direito ou ónus constituído sobre aquela.

A sociedade apenas poderá rectificar o conteúdo do livro se os
interessados não se tivessem oposto à rectificação no prazo de um
mês desde a notificação fidedigna do propósito de proceder à mesma.

Qualquer sócio poderá examinar o livro registo de sócios, o qual
levará e custodiará o órgão de administração.

Os dados pessoais dos sócios poderão ser modificados à sua ins-
tância, não surtindo efeito perante a sociedade até não ficar reflec-
tidos no mencionado livro.

O sócio e os titulares de direitos reais ou ónus sobre as participa-
ções sociais têm direito a obter certidão das participações, direitos
ou ónus registados a seu nome.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 11.º

Órgãos da sociedade

A administração, o governo e a representação da sociedade cor-
responde a:

1) À vontade dos sócios, expressada em maioria, em Junta Geral.
2) Ao órgão de administração da sociedade.

I � Junta Geral de Sócios

ARTIGO 12.º

Junta Geral, competência e classes

a) Junta Geral. � A vontade dos sócios, expressada por maioria,
regerá a vida da sociedade. Todos os sócios, até aos dissidentes e os
que não tenham participado na reunião, ficam submetidos aos acor-
dos da Junta Geral, sem prejuízo do direito de separação que possa
corresponder-lhes de conformidade com o disposto na lei e os pre-
sentes estatutos.

Actuarão de presidente e de secretário das juntas as pessoas que
forem escolhidas pelos assistentes à reunião.

b) Competência da Junta. � É competência da Junta Geral deli-
berar e acordar sobre os seguintes acordos:

1 � A censura da gestão social, aprovação das contas anuais e a
aplicação do resultado.

2 � A nomeação e separação dos administradores, liquidadores e,
no seu caso, dos auditores de contas, bem como o exercício da ac-
ção social de responsabilidade contra qualquer deles.

3 � A autorização aos administradores para o exercício, por conta
própria e alheia, do mesmo, análogo ou complementar género de
actividade que constitui o objecto social.

4 � A modificação dos estatutos sociais.
5 � O aumento e a redução do capital social.
6 � A transformação, fusão e excisão da sociedade.
7 � A dissolução da sociedade.
8 � Quaisquer outros acordos que expressamente reservem a lei

ou os presentes estatutos à competência da mesma.
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c) Classes de juntas gerais. � As juntas gerais podem ser ordiná-
rias, extraordinárias e de carácter universal.

1.º Junta geral ordinária. � É a que deve reunir-se dentro dos seis
primeiros meses de cada exercício, para censurar a gestão social,
aprovar, no seu caso, as contas do exercício anterior e resolver sobre
a aplicação do resultado, podendo, assim mesmo, tratar de qualquer
outro assunto que for indicado na ordem do dia.

Se os administradores não convocassem a junta geral ordinária
dentro do prazo indicado, poderá ser convocada pelo juiz de primei-
ra instância do domicílio social, à instância de qualquer sócio, pré-
via audiência dos administradores.

2.º Junta geral extraordinária. � É qualquer outra que não seja a
ordinária anual. Os administradores poderão convocar junta extra-
ordinária sempre que o estimarem conveniente para os interesses
sociais. Deverão assim mesmo convocá-la quando for solicitado pelos
sócios que representem, pelo menos, 5% do capital social, expres-
sando na solicitação os assuntos a tratar nelas. Neste caso, a junta
deverá ser convocada para ser celebrada dentro do mês seguinte à
data do oportuno requerimento notarial aos administradores, quem
incluirão necessariamente na ordem do dia os assuntos que tivessem
sido objecto da solicitação. Se a administração social não atender
oportunamente esta solicitação, a junta poderá ser convocada pelo
juiz de primeira instância do domicílio social, à instância de qual-
quer sócio, prévia audiência dos administradores.

3.º Junta geral universal. � A junta entender-se-á convocada e
ficará validamente constituída, com o carácter de universal, para
tratar qualquer assunto, sempre que estiver presente todo o capital
social e os assistentes aceitem por unanimidade a celebração da jun-
ta e a ordem do dia da mesma. A junta geral universal poderá reu-
nir-se em qualquer lugar do território nacional ou do estrangeiro.

ARTIGO 13.º

Convocatória da junta, assistência à mesma
e representação, conflito e interesses

a) Convocatória. � As juntas gerais haverão de ser convocadas
pelos administradores ou, no seu caso, os liquidadores e serão cele-
bradas no termo municipal onde a sociedade tiver o seu domicílio.
Se na convocatória não figurasse o lugar de celebração, entender-se-á
que a junta foi convocada para a sua celebração no domicílio social.

Toda a junta geral deverá ser convocada mediante carta registada
com aviso de recepção dirigida a cada um dos sócios, ao domicílio
que estes tiverem designado para este fim e, no seu defeito ao que
resultar do livro registo de sócios. As comunicações individuais de-
verão ser cursadas de forma que entre a última que for remetida e a
data fixada para a celebração medeie um prazo, pelo menos, de
15 dias, excepto nos casos de fusão e excisão em que a antecipação
deverá ser de um mês no mínimo.

A comunicação expressará, o nome da sociedade, a data e hora da
reunião e a ordem do dia. Far-se-ão constar no anúncio as menções
obrigatórias que em cada caso exigir a lei, em relação aos temas a
tratar.

b) Assistência e representação. � Todo o sócio que tiver direito
de assistência poderá ser representado na junta por uma outra pes-
soa embora não seja sócio. A representação deverá ser conferida
por escrito e, quando não constar de documento público, deverá ser
realizada com carácter especial para cada junta. A representação
compreenderá a totalidade das participações de que seja titular o sócio
representado. A representação é sempre revogável. A assistência
pessoal do representado à junta terá o valor de revogação.

c) Conflito de interesses. � O sócio não poderá exercer o direito
de voto correspondente às suas participações quando se encontrar
nalgum dos casos de conflito de interesses aos que faz referência o
artigo 52 da lei. Nestas situações, as participações do sócio incurso
na situação de conflito de interesses serão deduzidas do capital so-
cial para o cômputo da maioria de votos que, em cada caso, seja
necessária.

ARTIGO 14.º

Adopção de acordos

Salvo que por lei se dispuser outra coisa, os acordos serão adop-
tados por maioria dos votos validamente emitidos, sempre que re-
presentarem, pelo menos, um terço dos votos correspondentes às
participações sociais em que esteja dividido o capital social. A estes
efeitos não serão computados os votos em branco.

Como excepção, para que a junta possa acordar validamente o
aumento ou diminuição do capital ou qualquer outra modificação
estatutária para a que não se exija maiorias qualificadas, deverão votar
a favor do acordo mais de metade dos votos correspondentes às
participações sociais em que esteja dividido o capital social. Assim

mesmo, para que a junta possa acordar validamente a transforma-
ção, fusão ou excisão da sociedade, a supressão de preferência nos
aumentos de capital, a exclusão de sócios e a autorização à que se
refere o apartado 1.º do artigo 65 da lei, será preciso que votem a
favor do acordo, pelo menos, as duas terceiras partes dos votos
correspondentes às participações sociais em que esteja dividido o
capital social.

ARTIGO 15.º

Livro de actas e certidões de acordos

Todos os acordos deverão constar de acta. A acta da junta inclui-
rá necessariamente a lista de assistentes e deverá ser aprovada pela
própria junta à finalização da mesma, e no seu defeito, dentro do
prazo de 15 dias pelo presidente de dois sócios interventores, um
em representação da maioria e outro da minoria. A acta aprovada
em qualquer das formas indicadas, terá força executiva desde a data
da sua aprovação.

As certidões dos acordos sociais, serão expedidas pelo órgão de
administração ou, se este for colegiado, pelo seu secretário com a
aquiescência do presidente do mesmo.

II � Órgão de administração

ARTIGO 16.º

Órgão de administração

A sociedade será regida e administrada, a eleição da junta geral:
1) Um administrador único;
2) Vários administradores solidários;
3) Dois administradores mancomunados;
4) Um conselho de administração integrado por um mínimo de 3

e um máximo de 10 membros.

ARTIGO 17.º

Representação da sociedade

A representação da sociedade, em julgamento ou fora dele, cor-
responderá ao órgão de administração com sujeição às normas que
posteriormente forem estabelecidas, em função de qual for a moda-
lidade de órgão de administração que, em cada momento, dirija e
administre a companhia:

1)Ao administrador único;
2) A cada um dos administadores solidários;
3) Aos dois administradores mancomunados conjuntamente;
4) Ao conselho de administração de forma colegiada.
O órgão de administração, portanto, poderá fazer e levar a cabo,

com sujeição ao regime de actuação próprio que corresponda, em
cada caso, à modalidade adoptada, tudo quanto estiver compreendi-
do dentro do objecto social, bem como exercitar quantas faculdades
não estiverem expressamente reservadas pela lei ou por estes esta-
tutos à junta geral.

ARTIGO 18.º

Faculdades do órgão de administração

A título enunciativo e não limitativo, corresponderão ao órgão
de administração, as seguintes faculdades especiais:

1.º O uso da firma social, a direcção do giro e tráfego comercial
da empresa e a sua administração;

2.º Adquirir, alienar, comprar, vender, saldar e liquidar toda a classe
de bens, até constituir sobre os mesmos qualquer ónus e toda a clas-
se de direitos reais e a modificação, cancelamento e liberação dos
mesmos, podendo também concertar empréstimos com qualquer
entidade de crédito, privada ou oficial;

3.º Celebrar e assinar quantos contratos se precisarem e convi-
rem, com o Estado, distrito, município, entes autonómicos, outros
organismos públicos, bem como particulares; concorrer a toda a classe
de leilões, concursos ou fornecimentos, oficiais ou particulares,
podendo portanto redigir, subscrever, apresentar, e no seu caso,
melhorar em licitação verbal as ofertas ou proposições pertinentes,
bem como realizar se for preciso os esclarecimentos necessários para
a melhor apreciação da sua proposta, e em geral, actuar em todas as
incidências e actos próprios do leilão, concurso ou fornecimento de
que se tratar; reclamar, receber e cobrar, em tudo ou em parte, as
quantias, efeitos ou valores que lhes forem entregues ou adjudicados
em pagamento de vendas ou provisões realizadas, bem seja por par-
ticulares, bem por organismos, entidades, dependências, escritórios,
funcionários públicos, subscrevendo o portuno recibo ou carta de
pagamento, e até, se proceder, o correspondente documento de ad-
judicação definitiva; constituir em dinheiro, efeitos ou valores os
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depósitos ou fianças provisórios ou definitivos que forem exigidos
em toda a classe de leilões, concursos ou fornecimentos a que a
sociedade acudir, bem como substituir e cancelar umas e outras, re-
tirando e cobrando os fundos que as constituírem;

4.º Solicitar dos poderes públicos, autoridades, centros e escritóri-
os, a obtenção de toda a classe de privilégios, concessões, subven-
ções, etc., e retirar de organismos do Estado, distritos, municípios e
entes autonómicos, bem como dos privados, quaisquer quantias que
à sociedade lhe forem endividadas pelo conceito que for;

5.º Nomear e separar todo o pessoal administrativo e laboral da
sociedade, organizar e regulamentar os seus serviços e contratar e
resolver toda a classe de seguros relacionados com o objecto social;

6.º Decidir e realizar o exercício das acções judiciais que corres-
pondam à sociedade, apresentando-se pessoalmente perante qualquer
autoridade ou tribunal, ordinário, especial, etc., podendo interpor
toda a classe de reclamações ou recursos judiciais, administrativos,
económico-administrativos, contencioso-administrativos,
governativos, laborais ou sindicais, bem como desistir das acções
interpostas; e outorgar por conseguinte procurações a favor de ad-
vogados, procuradores dos tribunais e graduados sociais, com as fa-
culdades que se julgarem necessárias incluídas as de substituir e subs-
tabelecer;

7.º Transigir e compor o julgamento de arbitragem;
8.º Outorgar procurações com o alcance que se estimar conveni-

ente e revogá-las. Nestas procurações poderá conceder-se aos
apoderados faculdades de substabelecimento e substituição e isso com
carácter sucessivo, de forma que os subapoderados possam pela sua
vez, em sucessão indefinida, voltar a substabelecer;

9.º Outorgar e assinar em nome da sociedade as escrituras, con-
tratos e documentos públicos e privados, civis e comerciais, ou de
qualquer outra ordem, que à sociedade interessarem;

10.º Autorizar com a sua assinatura a correspondência;
11.º Pagar, livrar, transferir, aceitar, cobrar e protestar, por falta

de aceitação e de pagamento, letras de câmbio e documentos análo-
gos; abrir contas à ordem e de créditos em toda a classe de bancos,
incluindo o Banco de Espanha, e estabelecimentos de crédito, can-
celar e retirar fundos das mesmas, cobrar créditos e pagar dívidas;
constituir e retirar fianças, receber os seus juros, e cancelá-las e
renová-las e, em geral, levar a efeito quantas gestões forem precisas
para o tráfego comercial da sociedade;

12.º Executar os acordos sociais.

ARTIGO 19.º

Administrador

Para ser nomeado administrador não será necessária a condição
de sócio.

Não poderão ser administradores os falidos e concursados não
reabilitados, os menores incapacitados, os condenados a penas que
levarem anexa a inabilitação para o exercício de cargo público, os
que tivessem sido condenados por grave incumprimento de leis ou
disposições sociais e aqueles que por razão do seu cargo não podem
exercer o comércio. Também não poderão ser os funcionários ao
serviço da administração com funções ao seu cargo que se relacio-
narem com as actividades próprias da sociedade nem que se encon-
trarem incursos em causa legal de incompatibilidade.

Os administradores não poderão dedicar-se por conta própria nem
alheia ao mesmo género de comércio que constitui o objecto da
sociedade, salvo acordo da junta geral adoptado com a maioria de
votos qualificada prevista no artigo 14.º dos presentes estatutos.

ARTIGO 20.º

Duração do cargo

O cargo de administrador será exercido por tempo indefinido, sem
prejuízo de poder ser cessados em qualquer momento, por acordo
em junta geral de sócios que representem três quintos do capital social.

ARTIGO 21.º

Retribuição

O cargo de administrador será gratuito.

ARTIGO 22.º

Conselho de administração, normas de funcionamento
e conselheiros-delegados

Quando a administração e representação da sociedade se encomen-
dar a um conselho de administração, serão de aplicação as normas
que a continuação se estabelecem.

I � Normas de funcionamento

1.º Composição. � O conselho de administração estará integrado
por um mínimo de 3 e um máximo de 10 membros.

2.º Cargos de conselho. � O conselho escolherá o seu presidente
e o secretário, e no seu caso, um vice-presidente e vice-secretário,
sempre que estas nomeações não tiverem sido feitas pela junta ao
tempo da eleição dos conselheiros ou ocuparem estes cargos ao tem-
po da reeleição.

O secretário e o vice-presidente poderão ser não conselheiros, em
cujo caso terão voz mas não voto.

3.º Reunião de conselho. � O conselho reunir-se-á sempre que o
solicitar um conselheiro ou o acordar o presidente, ou quem fizer as
suas vezes, a quem corresponder convocá-lo. No caso de que o so-
licitasse um conselheiro, o presidente não poderá demorar a convo-
catória por um prazo superior a 15 dias contados a partir da data de
recepção da solicitação.

4.º Válida constituição. � O conselho ficará validamente consti-
tuído quando concorrerem à reunião, presentes e representados, a
metade mais um dos membros. Em caso de número ímpar de conse-
lheiros, a metade será determinada por defeito. A representação será
conferida mediante carta dirigida ao presidente.

5.º Adopção de acordos. � Os acordos serão adoptados por maio-
ria absoluta dos assistentes à reunião e no caso de empate decidirá o
voto de qualidade do presidente.

6.º Livro de actas. � As discussões e acordos do conselho serão
levados a um livro de actas, cujas actas serão assinadas pelo presi-
dente e o secretário.

7.º Execução de acordos. � A execução dos acordos correspon-
derá ao secretário, e no seu caso ao vice-secretário, sejam ou não
administradores, ao conselheiro que o próprio conselho designar ou
ao apoderado com faculdades para executar e elevar a público os
acordos sociais.

II � Conselheiros-delegados

O conselho poderá designar do seu seio a um ou mais conselhei-
ros-delegados, sem prejuízo dos apoderamentos que possa conferir a
qualquer pessoa, determinando em cada caso as faculdades a conferir.

A delegação permanente de alguma faculdade do conselho de ad-
ministração num ou vários conselheiros-delegados e a designação do
ou dos administradores que tenham de ocupar estes cargos requere-
rão para a sua validade o voto favorável das duas terceiras partes
dos componentes do conselho, e não produzirão efeito algum até à
sua inscrição na conservatória do registo comercial.

Em nenhum caso serão objecto de delegação a rendição de contas
e a apresentação de balanços à junta geral, nem as faculdades que
esta conceder ao conselho, salvo o que for expressamente autoriza-
do por ela.

ARTIGO 23.º

Relações entre o órgão de administração e a sociedade

Sem prejuízo da sua legitimação plena para actuar dentro do âm-
bito do objecto social frente a terceiros, o órgão de administração
na sua relação interna com a sociedade deverá cumprir as determi-
nações e directrizes que lhe marquem os acordos sociais de todas as
danificações e prejuízos que forem derivados da sua actuação quando
esta não for em estrito cumprimento das citadas directrizes e deter-
minações.

Em caso algum poderá avalizar ou garantir em nome da sociedade
operações alheias à mesma.

TÍTULO IV

Exercício social e contas

ARTIGO 24.º

Exercício social

Os exercícios sociais começarão no dia 1 de Janeiro e terminarão
a 31 de Dezembro de todos os anos.

ARTIGO 25.º

Formulação de contas

A administração social tem a obrigação de formular, num prazo
máximo de três meses, contados a partir do fechamento do exercí-
cio social, as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de
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distribuição do resultado. As contas anuais compreenderão o balanço,
e a conta de perdas e ganhos e a memória. Estes documentos, que
formarão uma unidade, deverão ser redigidos com clareza e mostrar
a imagem fiel do património, situação financeira e resultados da
sociedade, de conformidade com o disposto na lei e no Código de
Comércio, devendo ser assinados por todos os administradores.

ARTIGO 26.º

Direito de informação e exame

Qualquer sócio terá direito a obter, a partir da convocatória, de
forma imediata e gratuita, os documentos que se hão-de submeter à
aprovação da mesma, bem como o relatório de gestão e, no seu caso,
o relatório dos auditores de contas, cujo direito será mencionado na
própria convocatória.

Durante o mesmo prazo o sócio ou sócios que representem, pelo
menos, 5% do capital, poderão examinar no domicílio social, por si
ou em união de perito especialista, os documentos que sirvam de
suporte e antecedente das contas anuais da sociedade, sem que o
direito da minoria a que nomear auditor de contas com cargo a so-
ciedade impeça ou limite este direito.

ARTIGO 27.º

Distribuição de lucros

Dos lucros líquidos, depois das atenções, detracções e reservas legais
ou acordadas pela junta, o resto será distribuído entre os sócios em
proporção à sua participação no capital social.

TÍTULO V

Separação e exclusão de sócios

ARTIGO 28.º

Causas de separação

Para além das causas legais de separação reguladas no artigo 95 da
lei, qualquer sócio poderá separar-se da sociedade como consequên-
cia da não adopção por esta do acordo de exclusão de qualquer outro
sócio que estiver incurso em qualquer causa legal ou estatutária de
exclusão.

O direito de separação deverá ser exercitado no prazo máximo de
um mês desde a data da junta que acordou a não exclusão do sócio
incurso nalguma das causas legais ou estatutárias de exclusão ou, na
que tendo sido convocada para tratar sobre este assunto, tivesse
devido ser celebrada. O sócio que desejar exercer este direito deverá
comunicá-lo à administração social mediante carta remetida por
correio registado com aviso de recepção, à que deverá  acompanhar
certidão dos acordos da junta geral, no seu caso, fotocópia dos anún-
cios de convocatória da junta geral que deveu tratar sobre a exclu-
são de sócio.

ARTIGO 29.º

Causas de exclusão

A exclusão de qualquer sócio será regulada pelo disposto na lei.
Apesar de tudo o anterior, para além das causas legais de exclusão
reguladas no artigo 95 da lei, a sociedade poderá excluir o sócio que,
por si próprio e mediante a titularidade de uma participação superi-
or a 15% no capital social doutras sociedades, se dedicar ao mesmo,
análogo ou complementar género de actividade que constitui o ob-
jecto social, salvo autorização expressa da junta geral.

TÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

Dissolução

A sociedade será dissolvida pelas causas previstas na lei e demais
disposições aplicável, bem como pelo exercício do direito de sepa-
ração por mais de dois sócios num mesmo exercício e que represen-
tem, pelo menos, 35% do capital social.

ARTIGO 31.º

Liquidação

Acordada a dissolução abrir-se-á o período de liquidação que será
levado a cargo por quem forem administradores ao tempo da disso-
lução ou por quem designar a junta geral que acordar a dissolução.

ARTIGO 32.º

Retorno à actividade

Acordada a dissolução e enquanto não se tiver iniciado o paga-
mento da quota de liquidação aos sócios, a junta poderá acordar o
retorno da sociedade à sua vida activa sempre que tiver desapare-
cido a causa de dissolução e o património contável não for inferior
ao capital social. Não se poderá acordar a reactivação da sociedade
nos casos de dissolução de pleno direito.

TÍTULO VII

Compromisso arbitral e foro competente

ARTIGO 33.º

Compromisso arbitral

Os accionistas não poderão tentar reclamação alguma contra a
sociedade sem antes tê-la submetido à junta geral da mesma.

Todas as questões que forem suscitadas entre os sócios ou entre a
sociedade e estes, bem como no relativo à interpretação dos estatu-
tos, ou em relação ao exercício dos direitos e obrigações que dimanam
do contrato de sociedade, deverão ser resolvidas mediante arbitra-
gem de direito privado, na sua modalidade de equidade, excepção feita
dos direitos de impugnação de acordos sociais e aqueles outros, ca-
sos em que pela lei forem estabelecidos procedimentos especiais por
carácter imperativo.

ARTIGO 34.º

Foro competente

Os sócios fundadores, fazem renúncia expressa de qualquer foro
que hoje ou no sucessivo puder corresponder-lhes, em favor dos
tribunais do domicílio social da companhia.

TÍTULO VIII

Legislação competente

ARTIGO 35.º

Legislação

Naquilo não previsto nestes estatutos, aplicar-se-á o disposto na
Lei de Sociedades de Responsabilidade Limitada e demais disposi-
ções complementares vigentes.

Estão as assinaturas de: Pacífico Prado, Federico Prado.

Rubricados.

Mudança de denominação social de Nervion Montajes
y Mantenimientos, S. L.

N.º 32.
Em Bilbau, a 22 de Janeiro de 1999.
Perante mim, Jose Maria Rueda Armengot, notário da Ilustre Or-

dem de Bilbau, com residência nesta cidade, comparece o Sr. Pací-
fico Prado Mota, maior de idade, casado, vizinho de Getxo, com
domicílio na Rua Villa de Plencia, 10, e com o bilhete de identidade
n.º 14873493-Z.

Intervém em nome e representação da companhia comercial de-
nominada Nervion Montajes y Mantenimientos, S. L. (antes
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L.), sediada em Bilbau (Rua
Ercilla, 15, 2.º), constituída, com duração indefinida, mediante es-
critura autorizada a 19 de Junho de 1998, pelo notário de Bilbau, Sr.
Dr. Miguel Velasco Perez, n.º 1367 de protocolo, e inscrita na Con-
servatória do Registo Comercial de Biscaia, no tomo 3680 da Sec-
ção Geral de Sociedades, fólio 19 folha n.º BI-22421, inscrição 1.ª.
Tem o C. I. F. B-48977995.

Incorpora-se certidão expedida pelo próprio comparecente, como
administrador único desta sociedade (cuja assinatura considero legí-
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tima), da que resultam os acordos da junta geral extraordinária de
sócios desta sociedade que motivam este outorgamento e a autori-
zação ao comparecente para o levar a efeito.

Tem, a meu juízo, a capacidade legal necessária para formalizar a
presente escritura de mudança de denominação social, e a tal efeito,
diz:

Que a junta geral de sócios de Mantenimiento y Montajes Nervion,
S. L., celebrada no dia 15 de Dezembro de 1998, adoptou os acor-
dos que resultam da certidão incorporada a esta escritura, e o
comparecente, na representação que ostenta e em execução destes
acordos, outorga:

1.º Que eleva a público os acordos adoptados pela junta geral de
sócios da sociedade, que resultam da certidão que ficou incorporada,
em virtude dos quais:

a) Muda a denominação social, substituindo a actual de
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., pela de Nervion Montajes
Y Mantenimientos, S. L.;

b) É alterado o artigo 1.º dos estatutos pelo que se rege a compa-
nhia, que, no futuro, ficará redigido na forma que resultado do acordo
«2.º» da aludida certidão incorporada, e que agora se dá por repro-
duzido para evitar repetições.

2.º Incorpora-se a esta matriz certidão do Registo Comercial Cen-
tral, Secção de Denominações, da qual resulta que não existe nenhu-
ma outra sociedade com igual denominação à adoptada.

3.º Que solicita do Sr. Dr. Conservador Comercial da Biscaia, a
inscrição desta escritura nos livros ao seu cargo.

Consideram-se feitas as reservas e advertências legais, especial-
mente a contida no artigo 82.º do Regulamento do Registo Comer-
cial.

Assim é outorgado e lido este documento conforme ao disposto
no artigo 193do Regulamento Notarial, o outorgante ratifica-se no
seu conteúdo e assina-o.

E dou fé de identificar o comparecente por meio do seu bilhete
de identidade citado, de conformidade com o disposto no Regula-
mento Notarial, e de tudo o demais contido neste instrumento pú-
blico, estendido em dois fólios de papel selado, classe 2.ª, série G,
n.os 3950639 e 3950640.

Está a assinatura de: Pacífico Prado. � Assinado: José Maria
Rueda.

Rubricados e selado.

Certidão incorporada.

O Sr. Pacífico Prado Mota, administrador único da companhia
comercial denominada Nervion Montajes y Mantenimientos, S. L.
(antes Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L.), com domicílio
em Bilbau (Rua Ercilla, 15, 2.º).

Certifico que extractando o pertinente da correspondente acta,
aprovada e assinada ao final da reunião por todos os assistentes, a
junta geral extraordinária de sócios desta sociedade, celebrada a 15 de
Dezembro de 1998, no domicílio social, com a assistência e apro-
vação unânime de todos os senhores sócios e portanto do total
capital social, acordou de forma unânime celebrar a reunião, os acor-
dos que literalmente são transcritos a continuação e como assuntos
a debater os seguintes:

Mudança de denominação social e consequente modificação esta-
tutária.

Acordos que são transcritos literalmente:
1.º Muda a denominação da sociedade substituindo a actual de

Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L. pela de Nervión Montajes
y Matenimientos, S. L.

2.º Como consequência da mudança de denominação acordada,
modifica-se o artigo 1.º dos estatutos pelos que se rege a compa-
nhia, que no futuro, ficará redigido como se segue:

ARTIGO 1.º

Denominação

Com o nome de Nervión, Montajes y Mantenimientos, S. L., é
constituída uma companhia mercantil de responsabilidade limitada,
que será regida pelos presentes estatutos, pelas disposições legais
vigentes que regulam estas companhias mercantis.

3.º Facultar ao administrador único Sr. Dr. Pacífico Prado, para
que, comparecendo ante notário, proceda ao outorgamento da cor-
respondente escritura a que se contraem os anteriores acordos, bem
como às de rectificação, emenda ou esclarecimento que procedam
como consequência da qualificação verbal ou escrita do Sr. Dr. Re-
gistador Mercantil de Vizcaya, tudo isso com a finalidade de que os
precedentes acordos se inscrevam neste registo.

E para que assim conste, expeço a presente certidão, em Bilbau,
a 22 de Janeiro de 1999.

(Assinatura ilegível.)

Certidão incorporada.

Certidão n.º 98255581

O Sr. Dr. Jose Luis Benavides del Rey, Conservador do Registo
Comercial Central, com base no interessado por Mantenimiento y
Montajes Nervion, S. L., em solicitação formulada em 18 de De-
zembro de 1998 e número de entrada 98254796.

Certifico que não figura registada a denominação Nervion
Montajes y Mantenimientos, S. L.

Em consequência, foi reservada esta denominação a favor do ci-
tado interessado, pelo prazo de 15 meses a contar desde esta data,
conforme ao estabelecido no artigo 412.1 do Regulamento do
Registro Mercantil.

Madrid, 22 de Dezembro de 1998.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Diligência: para fazer constar que a presente certidão é expedida
aos únicos efeitos de possibilitar a mudança de denominação da so-
ciedade titular da mesma.

Registro Mercantil Central de Madrid, Jose Luis Benavides del
Rey.

Nota: esta certidão terá uma vigência, a efeitos de outorgamento
de escritura, de dois meses contados desde a data da sua expedição,
de conformidade com o estabelecido no artigo 414.1 do Regulamento
del Registro.

É primeira cópia exacta da sua matriz onde fica anotada a sua
expedição, que livro à instância de Nervion Montajes y Manteni-
mientos, S. L., em quatro fólios de papel selado do timbre floral, da
classe segunda, série G, n.os 4242498, os dois seguintes em ordem
correlativa, o presente e mais outro da mesma classe e série,
n.º 4242498 para os arquivos dos escritórios públicos, em Bilbau, a
22 de Janeiro de 1999. Dou fé.

Cartório Notarial do Dr. Jose M.ª Rueda Armengot, 48009 Bilbau.

Expediente 99/07069 � Data da apresentação: 090299.
Diligência para fazer constar que o presente documento é devol-

vido ao interessado por ter alegado que o acto ou contrato que con-
tém está não sujeito ou isento ao imposto de transmissões patrimo-
niais e actos jurídicos documentados não apresentando cópia do
documento que se conserva no escritório para comprovação da não
sujeição ou isenção alegada ou para praticar a liquidação ou liquida-
ções que no seu caso procederem.

Bilbau, 8 de Fevereiro de 1999.

O Chefe da Secção, (Assinatura ilegível.)

Comercial da Biscaia.
Avenida de Madariaga, 24, 48014 Vizcaya.
Nervion Montajes y Mantenimientos Sociedad Limitada.
Documento; 1/1999/2,441.0
Diário: 224
Assento: 665
O Conservador Comercial que subscreve, prévio exame e qualifi-

cação do documento precedente de conformidade com os artigos 18-
-2 do Código de Comércio e 6 do Regulamento do Registo Comerci-
al, procedeu à sua inscrição no:

Tomo: 3680
Secção: 8
Inscrição: 2
Livro: 0
Folha: BI-22421
Fólio: 23

Bilbau, 19 de Fevereiro de 1999.

O Conservador, (Carimbo ilegível.)

Câmara de Comércio Indústria y Navegação de Bilbau

Merkataritza Gintza Eta Itsasketa � Etxea Bilboko

Juan Carlos Landeta Basterretxea, secretário-geral da Câmara de
Comércio, Indústria e Navegação de Bilbau.
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Certifica:
Que dos últimos dados obrantes nesta Câmara de Comércio, é

deduzido o seguinte:
Que a empresa Nervion Montajes y Mantenimientos, S. L., com

C. I. F. B-48977995 e com domicílio em Bilbao (Bizkaia), Calle
Ercilla 15-2, figura de alta no epígrafe 50480 do Impuesto de Acti-
vidades Económicas que faculta para exercer a actividade de monta-
gens metálicas e instalações industriais completas sem vender nem
contribuir com a maquinaria nem os elementos objecto da instala-
ção ou montagem.

E para que conste, à petição da firma interessada, expeço a pre-
sente certidão com a aquiescência do Sr. Presidente, em Bilbao, a
21 de Maio de 2001.

O Presidente, Ignacio M. Echeberria.

R. Comercia da Biscaia
Avenida de Madariaga, 24, 48014 Vizcaya.
Mantenimientos y Montajes Nervion, Sociedad Limitada
Documento: 1/1998/13,338.0
Diário: 219
Assento: 2048
O Conservador Comercial que subscreve, prévio exame e qualifi-

cação do documento precedente de conformidade com os artigos 18-
-2 do Código de Comércio e 6 do Regulamento do Registo Comer-
cial, procedeu à sua inscrição no:

Tomo: 3680
Secção: 8
Inscrição: 1
Livro: 0
Folha: BI-22421
Fólio: 19
Não sendo praticada operação alguma relativamente às faculdades

outorgadas no artigo 18.º de conformidade ao disposto no artigo 185-
-6 do R. R. M.

Bilbau, 17 de Agosto de 1998.

O Conservador, (Carimbo ilegível.)

Antonio Castro Castrillo, apoderado do Gabinete de Empresas do
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., em Gran Via, 12, de Bilbao.

Certifica:
Que com data de 18 de Junho de 1998 foram depositadas na con-

ta n.º 0182-1299-01-150978-4, aberta neste gabinete a nome de
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., em constituição, a quantia
de 995 000 pesetas, por conta de Montajes Nervion, S. A., em con-
ceito de contribuição para a constituição desta sociedade.

E para que conste, a petição dos interessados, expeço o presente
em Bilbao a 19 de Junho de 1998.

Banco Bilbao Vizcaya, S. A.

(Ilegível.) Empresas

Por procuração, A. Castro.

Certidão n.º 98115223

O Sr. Dr. Jose Luis Benavides del Rey, Conservador do Registo
Comercial Central, com base no interessado por Montajes Nervion,
S. A., em solicitação formulada na data de 27 de Maio de 1998 e
número de entrada 98116128.

Certifico que não figura registada a denominação Mantenimiento
y Montajes Nervion, S. L.

Em consequência, foi reservada esta denominação a favor do ci-
tado interessado, pelo prazo de 15 meses a contar desde esta data,
conforme ao estabelecido no artigo 412.1 do Regulamento do
Registro Mercantil.

Madrid, 28 de Maio de 1998.

O Registador, Jose Luis Benavides del Rey.

Nota: esta certidão terá uma vigência, a efeitos de outorgamento
de escritura, de dois meses contados desde a data da sua expedição,
de conformidade com o estabelecido no artigo 414.1 do Regulamento
del Registro.

É primeira cópia exacta da sua matriz onde fica anotada a sua
expedição, que livro a instância da sociedade Mantenimiento y
Montajes Nervion, S. L., em 20 fólios de papel selado do Timbre
Floral, da classe segunda, série G, n.os 3262857, 3263855, os 16 ante-

riores em ordem correlativa, 3262858 o presente, e mais outro da
mesma classe e série, n.º 3263031 para as anotações dos escritórios
públicos, em Bilbao, a 22 de Junho de 1998. Dou fé.

Cartório Notarial do Dr. Miguel Velasco Pérez, Nilbau.

(Ilegível.) B.48977995

Antonio Castro Castrillo, apoderado do Gabinete de Empresas do
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., em Gran Via n.º 12 de Bilbau.

Certifica:
Que com data de 18 de Junho de 1998 foram depositados na con-

ta n.º 0182-1299-01-150978-4, aberta neste gabinete a nome de
Mantenimiento y Montajes Nervion, S. L., em constituição, a quantia
de 5000 pesetas, por conta do Sr. Dr. Federico Prado Millan, em
conceito de contribuição para a constituição desta sociedade.

E para que conste, a petição dos interessados, expeço o presente
em Bilbao a 19 de Junho de 1998.

Banco Bilbao Vizcaya, S. A.

(Ilegível.) Empresas

Por procuração, A. Castro.

Acta da junta geral universal extraordinária de Nervión Montajes
y Mantenimientos, S. L.

Reunidos a totalidade dos sócios, acordam por unanimidade cele-
brar junta universal, nomeando presidente da mesma o Sr. Dr. Federico
Prado Millan e secretário o Sr. Dr. Pacífico Prado Mota (que actua
como administrador geral único e em representação de Montajes
Nervión, S. A.).

Ordem do dia

Ponto único:
O administrador propõe, para dar maior operatividade à socie-

dade em Portugal, a abertura de uma sucursal neste país.
É aprovado por unanimidade.
Sem mais assuntos que tratar, é levantada a sessão em Bilbao, a

18 de Maio de 2001.

O Secretário, (Assinatura ilegível.)

Florentino Muñoz Estupiña, tradutor juramentado para portugu-
ês, certifico que para tradução me foi apresentado um documento
escrito em língua espanhola, cuja versão para a portuguesa é a se-
guinte:

Acta da assembleia geral universal extraordinária da Nervión
Montajes y Mantenimientos, S. L.

Reunida a totalidade dos sócios deliberam por unanimidade cele-
brar assembleia geral universal, nomeado presidente da mesma o Sr.
Federico Prado Millán e secretário o Sr. Pacífico Prado Mota (que
intervém como administrador geral único e em representação da
Montajes Nervión, S. A.).

Ordem do dia

1.º Nomeação do Sr. Ricardo Jorge Figueiredo Almeida, natural de
Seia, Portugal, casado em comunhão de adquiridos, portador do bi-
lhete de identidade n.º 10615964, emitido em 13 de Fevereiro de
1998, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 211633780, para exercer o cargo de representante da sucursal
em Portugal, sem nenhuma remuneração.

2.º Período de vigência da nomeação: dois anos.
3.º A sede social da sucursal no dito país, estabelece-se na Praça

de Barão da Batalha, 8, 2200-365 Abrantes, freguesia de São João,
concelho de Abrantes.

Aprova-se por unanimidade.

Não havendo outros assuntos que tratar, encerra-se a sessão em
Bilbau a 5 de Julho de 2001.

O Secretário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 15418863
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HENRIQUES & PEQUENO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1655/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504894811; data de
entrega: 010629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
de prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419320

ABRANPRINT � RECICLAGENS E VENDA
DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1772/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º P 505622980; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/010906.

Contrato de sociedade unipessoal

Outorgante: Manuel Sérgio Gaudêncio Francisco, casado sob o
regime da comunhão de adquiridos com Cláudia Sofia Patrício Pinto
de Matos Pires, natural da freguesia de São Facundo, do concelho de
Abrantes, residente habitualmente na Urbanização do Condoal, lote
B-5, 3.º, direito, na freguesia de São Vicente, portador do bilhete de
identidade n.º 9918438, emitido em 18 de Maio de 2001, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Santarém, contribuinte fiscal
n.º 186452799.

Declara o outorgante que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ABRANPRINT � Reciclagens e Venda
de Consumíveis de Informática, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua de José Dias Simão, 129, rés-do-chão, na freguesia de
Alferrarede, do concelho de Abrantes.

2.º

1 � Mediante simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para outro conce-
lho limítrofe.

2 � A sociedade poderá constituir filiais, sucursais ou quaquer
outra forma de representação local, no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a reciclagem de consumíveis de in-
formática e a sua comercialização.

4.º

Mediante simples deliberação da gerência a sociedade poderá ad-
quirir participações de qualquer espécie noutras sociedades, que te-
nham o mesmo objecto social quer não, bem como cooperar ou
associar-se com ou participar em sociedades e entidades reguladas
por lei especial, designadamente consórcios, agrupamentos comple-
mentares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, sendo titular da sua totalidade o sócio Manuel Sérgio
Gaudêncio Francisco.

6.º

O sócio poderá prestar à sociedade os suprimentos de que a mes-
ma carecer, devendo as respectivas condições ser aprovadas em as-
sembleia geral.

7.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias ge-
rais, podendo designadamente, nomear ou destituir gerentes.

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

8.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes
nomeados pelo sócio único.

2 � Os gerentes podem constituir mandatários, fixando os ter-
mos da respectiva delegação.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de um só gerente;
b) Pela assinatura dos mandatários eventualmente constituídos,

nos precisos termos dos poderes que lhe forem conferidos.

9.º

O sócio único determinará o destino dos resultados apurados em
cada exercício que puderem nos termos da lei ser disponibilizados.

10.º

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

Declarou ainda que fica desde já nomeado gerente, o sócio único
Manuel Sérgio Gaudêncio Francisco.

Disposição transitória: o sócio Manuel Sérgio Gaudêncio Francis-
co declara que não é sócio de qualquer sociedade unipessoal.

Nota: a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social antes do registo definitivo deste contrato
para fazer face às despesas de constituição e registo do mesmo.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418847

DOIS MOINHOS � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1775/
010912; identificação de pessoa colectiva n.º P 505661020; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/010912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Dois Moinhos � Gestão
de Imóveis, L.da, e tem a sua sede em Casalinho, lugar e freguesia do
Pego, concelho de Abrantes.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão, administração e con-
servação de imóveis urbanos e rústicos e exploração agro-pecuária e
de turismo no espaço rural.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro
quotas: duas iguais do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma
de cada um dos sócios António Franco Milheiriço Correia y Alberty
e Maria Flora da Costa Guimarães y Alberty, e duas iguais do valor
nominal de 500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios Antó-
nio Franco Guimarães Alberty e Miguel António Guimarães Alberty.

2 � Mediante deliberação dos representantes da maioria do capi-
tal social, tomada em assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital a todos os sócios até ao montante
global de 95 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios. Porém, quando feita a estranhos, dependerá do consentimento
da sociedade que terá, em primeiro lugar, direito de preferência, di-
reito de que gozam, supletivamente, os sócios.

2 � O sócio que desejar ceder a sua quota comunicá-lo-á aos res-
tantes, por carta registada com aviso de recepção, fazendo dela
constar a identificação completa do pretendente à aquisição, o pre-
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ço e demais condições da cessão; igual comunicação deverá ser feita
à gerência da sociedade.

3 � A gerência convocará a assembleia geral no prazo de 15 dias,
contados da data da recepção do aviso, devendo a assembleia delibe-
rar sobre a pretendida cessão, e, no caso de a admitir, sobre se a
sociedade pretende, ou não, gozar do direito de preferência; delibe-
rando a assembleia não exercer esse direito, competirá este a qual-
quer sócio, que deverá manifestar essa intenção na própria assem-
bleia, competindo a esta comunicar tal facto ao sócio cedente.

4 � Desejando usar daquele direito mais do que um sócio, será a
quota preferida rateada em partes iguais por todos os interessados.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de, pelo menos,
dois sócios nela eleitos.

2 � Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, bastando, porém, a assina-
tura de um deles em assuntos de mero expediente.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao seu objecto, tais como fianças, abonações, letras de favor e
outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral reúne, ordinariamente, até 31 de Março
de cada ano, para aprovação da conta de gerência do ano anterior e,
extraordinariamente, sempre que convocada pela gerência, directa-
mente ou a solicitação de qualquer sócio.

2 � A assembleia geral será convocada pela gerência, com a an-
tecedência mínima de 15 dias, por carta registada com aviso de re-
cepção dirigida a todos os sócios, indicando data, hora, local da reu-
nião e ordem de trabalhos, e reunirá estando presente ou representada
a maioria dos sócios, sendo as deliberações tomadas à pluralidade
dos votos, salvo se outras forem as formalidades, prazos ou condi-
ções fixados na lei.

3 � Quando, em primeira convocatória, se não verificar a exis-
tência de quórum, será convocada de imediato nova assembleia, que
se reunirá no prazo máximo de 15 dias, considerando-se como váli-
das as deliberações nela tomadas, qualquer que seja o número de sócios
presentes ou representados.

4 � Qualquer sócio, quando impossibilitado de comparecer, po-
derá fazer-se representar por outro sócio, para tal credenciado por
escrito.

ARTIGO 7.º

Anualmente será feito balanço, reportado a 31 de Dezembro an-
terior, devendo os lucros líquidos nele apurados ser distribuídos de
acordo com deliberação da assembleia geral e nos limites da lei.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Franco
Milheiriço Correia y Alberty e Maria Flora da Costa Guimarães y
Alberty, a quem é conferido um direito especial à gerência.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418880

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � ALAGOA,
ANTUNES & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1774/
010907; identificação de pessoa colectiva n.º P 505660512; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções �
Alagoa, Antunes & Delgado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da
Conceição, sem número, lugar e freguesia de Carvalhal, concelho de
Abrantes.

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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e troca de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros (equivalente a 1 004 415$, com arredondamento por ex-
cesso), e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nomi-
nais de 1670 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Manuel Domingos Alagoa, Martinho dos Anjos Antunes e Vitalino
do Rosário Delgado.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 50 vezes o 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.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418910

FLOREL � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1773/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º P 505688301; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/010906.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José Paiva
Martinho, primeiro-ajudante em exercício por motivo da respecti-
va notária, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques
Leal, se encontrar de férias, compareceram como outorgantes:

1.º Amândio dos Santos Charneca, contribuinte fiscal n.º 154636738,
casado com Maria Eugénia Ermitão Vieira Paixão Santos Charneca
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Abrantes (São João), concelho de Abrantes, residente na Rua dos
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Caldeireiros, sem número, lugar de Abrançalha de Baixo, freguesia
de São Vicente, concelho de Abrantes;

2.º António Manuel Paixão dos Santos Charneca, contribuinte
fiscal n.º 196716543, casado com Gídia Manuela Nunes Gonçalves
dos Santos Charneca sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da dita freguesia de Abrantes (São Vicente), onde reside na Rua
do General Humberto Delgado, bloco 3, 2.º, direito; e

3.º Maria Armanda Paixão dos Santos Charneca, contribuinte fis-
cal n.º 203968425, solteira, maior, natural da dita freguesia de Abran-
tes (São Vicente), residente na dita Rua dos Caldeireiros, sem nú-
mero.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 552824, de 23 de Novembro de 1995,
9334486, de 17 de Agosto de 1999, e 10185138, de 4 de Janeiro de
2000, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil, o primeiro de
Lisboa e os restantes de Santarém.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLOREL � Comércio de Arti-
gos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Montepio Abrantino,
16-B, freguesia de São João, concelho de Abrantes.

2 � 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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de artigos de decoração, móveis, artigos têxteis para o lar,
cortinados e sua fabricação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
10 000 euros, pertencente ao sócio Amândio dos Santos Charneca,
e duas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios António Manuel Paixão dos Santos Charneca e Maria
Armanda Paixão dos Santos Charneca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Amândio
dos Santos Charneca.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração, dissolução 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 a 20 vezes o capital social, desde que de-
liberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418871

ABRAMPEIXE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 585/
810129; identificação de pessoa colectiva n.º 501129596; inscrição
n.º 23; número e data da apresentação: 3/010910.

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

Facto: projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património para a sociedade

incorporante.
Entidades participantes: a própria sociedade e FRINA � Frigorí-

ficos Nacionais, S. A.
Entidade incorporante: FRINA � Frigoríficos Nacionais, S. A.

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418944

MORENO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 916/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502284293; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: Of. 4 e 5/010904.

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

1 � Facto: cessação das funções dos gerentes João Lucas Dias
Moreno, António Manuel Abelho Moreno e Mário José Abelho
Moreno.

Data: 20 de Agosto de 2001.
Causa. renúncia.
2 � Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte

redacção:
1.º

1 � A sociedade tem a firma Moreno & Filhos, L.da, e passa a
ter a sua sede na Rua do Infante D. Luís, 210, rés-do-chão, freguesia
de São Vicente, concelho de Abrantes.

2 � A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.
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3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos bens e valores constantes da escrita social, e corres-
ponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, pertence a um ou mais gerentes, sócios ou pes-
soas estranhas à sociedade, a eleger em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
quaisquer actos ou contratos é suficiente a assinatura de um só ge-
rente.

Foi nomeada gerente Maria Terezinha de Castro Meneses Agos-
tinho, casada, residente na Rua do Infante D. Luís, 210, rés-do-chão,
Abrantes.

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

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418812

BARAL � INDÚSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 622/
820330; identificação de pessoa colectiva n.º 501272488; inscrição
n.º 23; número e data da apresentação: 10/010906.

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

Facto: nomeação do conselho de administração e do fiscal único
e suplente.

Data da deliberação: 9 de Agosto de 2001.
Prazo: quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: presidente, Miguel Espírito Santo Sil-

va de Mello, residente em 370, Park Avenue, Nova Iorque, Estados
Unidos da América; vogais: Maria Clara Marques da Cruz de Moura
Guedes Abecassis, residente na Rua Nova de São Mamede, 46, 1.º,
Lisboa; Jorge Maria Velho da Silva Dias de Herédia, residente na
Rua das Flores, casa A, Bicesse, Monte Redondo; Rui Manuel Nunes
Marciano, residente na Rua de Miguel Torga, 16, 9.º, A, Massamá;
Maria da Luz Calhaço Furtado Ramiro, residente na Rua Primeiro
de Dezembro, 1, 4.º, Torres Vedras, casados.

Fiscal único: efectivo, Oliveira Rego & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Oliveira Rego,
revisor oficial de contas, casado, Avenida de Praia da Vitória, 73,
2.º, esquerdo, Lisboa; suplente, António Barreiro, Fernando Vieira,
Justino Romão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Henrique José Masto Oliveira, revisor oficial de contas,
solteiro, maior, Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º,
Lisboa.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418855

JOÃO RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 504/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500739870; data de
entrega: 010629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419720

DANIEL, CARMO & VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 254/
641014; identificação de pessoa colectiva n.º 500465134; data de
entrega: 010629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419851

NERPOSA � MONTAGENS E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1269/
950519; identificação de pessoa colectiva n.º 503425060; inscrições
n.os 13, 14 e 15; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/010911.

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

1 � Entrega de documentos: prestação de contas, relativos aos
anos de 1999 e 2000, cujos documentos foram depositados na pasta
respectiva.

2 � Facto: nomeação de administrador.
Data da deliberação: 4 de Setembro de 1999.
Prazo: completar o triénio de 1998-2000.
Administrador: José Manuel Pelayo Castilho, casado, residente em

San Ignacio, 6-B, Durango, Vizcaya.
3 � Facto: nomeação do conselho de administração e do fiscal

único e suplente.
Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2000.
Prazo: triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente, Pacífico Prado Mota;

Manuel Fernandes Soares e José Manuel Pelayo Castilho.
Fiscal único: efectivo, Leopoldo Alves & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, representada por Leopoldo de As-
sunção Alves; suplente, Armando Florêncio Oliveira Haglong, revi-
sor oficial de contas.

4 � Facto: alteração parcial do contrato.
Após aumento de 20 000 000$, realizado em dinheiro, mediante

a emissão de novas acções ao portador, subscrito por Manuel Fer-
nandes Soares, e com a entrada de um novo accionista Montajes
Nervion, S. A., com 4 000 000$ e 16 000 000$, respectivamente.

Artigo alterado: 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 000$, divi-
dido em 50 000 acções do valor nominal de 1000$ cada uma.

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

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418952

RAUL REIS � ARQUITECTURA E PLANEAMENTO
URBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1457/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504011839; data de
entrega: 010629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418391

ABRANCAR � SOCIEDADE COMERCIAL
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1061/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502722584; data de
entrega: 010629.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15418472

ALCANENA

EQUICAÇA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
PARA EQUITAÇÃO E CAÇA, L.DA

Sede: Rua do Alviela, Poço do Frade, São Pedro, lote 3,
Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 754/
971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504107879; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/990518.

Certifico que, com referência à sociedade, em epígrafe foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Que cessou funções o gerente Pedro Gabriel Calado Caetano, por
renúncia, em 8 de Abril de 1999, e alterado parcialmente o pacto
quanto aos artigos 10.º e 11.º, n.º 1, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 10.º

A administração e a representação da sociedade, remuneradas ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas aos
gerentes designados em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes os sócios Luís Miguel Calado Caetano e Cristina Paula Pi-
cado Colaço Caetano.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
(Mantém-se o n.º 2 com as respectivas alíneas.)

Assim o outorgaram.
Arquivo:
a) Declaração passada pelo técnico de contas da dita sociedade,

comprovativa do valor fiscal da quota cedida; e
b) Certidão passada em 6 de Abril de 1999, pelo Centro Regional

de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo, comprovativa de que
a sociedade tem a sua situação contribuitiva regularizada.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14114615

ALMEIRIM

AURIUSINVESTE � INVESTIMENTOS
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 947/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 503793612; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 1/010709.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2000, a fl. 87 do
livro n.º 76-D do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, foi
aumentado o capital social da sociedade em epígrafe de 100 000 eu-
ros para 200 000 euros e alteração do contrato quanto aos artigos
1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º e 9.º, ficando o respectivo contrato com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação AURIUSINVESTE �
Investimentos e Imobiliária, L.da

2 � Tem sede no Largo do General Guerra, 28, 1.º, em Almei-
rim, freguesia e concelho de Almeirim.

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

4 � A sociedade pode livremente adquirir participações em so-
ciedades de qualquer natureza ainda que de objecto diferente do seu,
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus
de interesse económico ou reguladas por leis especiais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
200 000 euros, pertencendo: uma quota do valor nominal de
75 000 euros a Maria Pia Jordans Ferreira de Riba de Ave Lobo de
Vasconcelos; uma quota do valor nominal de 75 000 euros a Fran-
cisco José Braamcamp Lobo de Vasconcelos; uma quota do valor
nominal de 25 000 euros a Francisco Xavier Ferreira Lobo de Vas-
concelos, e uma quota do valor nominal de 25 000 euros a Manuel
Filipe Ferreira Lobo de Vasconcelos.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
2 � É suficiente para obrigar a sociedade em todos os seus actos

e contratos:
a) A assinatura da gerente Maria Pia Jordans Ferreira de Riba de

Ave Lobo de Vasconcelos;

b) Ou a assinatura do gerente Francisco José Braamcamp Lobo de
Vasconcelos;

c) Ou as assinaturas conjuntas dos gerentes Francisco Xavier Fer-
reira Lobo de Vasconcelos e Manuel Filipe Ferreira Lobo de Vas-
concelos.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
cinco vezes o capital na proporção das quotas dos sócios, se a as-
sembleia geral assim o deliberar por unanimidade.

2 � Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Morte e interdição;
b) Falência ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento ou

penhora de quota ou outra diligência de natureza judicial ou admi-
nistrativa que, independentemente da sua natureza, afecte a livre
disposição da quota;

c) Cessão de quotas sem prévio consentimento;
d) Falta de cumprimento da obrigação das prestações suplementa-

res;
e) Por acordo.
2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último

balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, cada uma por
um período de seis meses.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios e
descendentes é livremente permitida.

2 � Porém, a cedência de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, a qual terá direito de preferência em primeiro
lugar e os sócios em segundo.

ARTIGO 9.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guer-
reiro Viegas Moura. 15982246

BENAVENTE

TALHO CENTRAL DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 701/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503571440; número e
data do depósito das contas: 1/24082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119001

ARVANASACO � COMERCIALIZAÇÃO DE SACOS
DE PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 629/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503277797; número e
data do depósito das contas: 1/23082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13047540
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PAIVIMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 864/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504100882; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/980331.

Certifico que entre Delfim Carlos Paiva, solteiro, maior, natural
de Pala, Pinhel; Armandina da Rocha e Silva, solteira, maior, natu-
ral de Mondrões, Vila Real, e Carlos Miguel e Silva Paiva, solteiro,
maior, natural de São Jorge de Arroios, Lisboa, todos residentes no
Alto do Catalão, Porto Alto, Samora Correia, Benavente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de PAIVIMO � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede no Edifício Torre, lote 2, 1.º,
direito, em Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente, com o n.º 973971231 provisório de pessoa colectiva,
actividade 70120, com início na data da sua constituição.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda dos bens
adquiridos para esse fim e locação de imóveis, a promoção e gestão
de empreendimentos imobiliários, a exploração turística, a agro-
-pecuária, a exploração e a administração de prédios rústicos e urba-
nos e comunicação social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
320 000$, pertencente ao sócio Delfim Carlos Paiva, uma de
40 000$, pertencente à sócia Armandina da Rocha e Silva, e uma
de 40 000$, pertencente ao sócio Carlos Miguel e Silva Paiva.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo
necessário, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, a assinatura do gerente Delfim Carlos Paiva, conjuntamente
com a assinatura de qualquer um dos restantes gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e do sócio Del-
fim Carlos Paiva, em segundo.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 20 000 000$ e na proporção de cada uma das quotas.

7.º

Os sócios podem efectuar suprimentos à sociedade, conforme for
deliberado em assembleia geal.

Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado na conta aberta emnome da so-
ciedade no banco adiante indicado, para despesas com a escritura e
registos, bem como a aquisição de equipamento e mercadorias ne-
cessários ao início de actividade da sociedade.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119060

AGRUPALTO � AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 593/
940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503166596; número e
data do depósito das contas: 1/29082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13355287

TÁXIS FLOR DE CEREJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 519/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 500583021; número e
data do depósito das contas: 1/13092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
14989654

QUINTAS & BONITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 896/
980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504227084; número e
data do depósito das contas: 1/06092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13130544

MATEUS & BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 476/
920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502752076; número e
data do depósito das contas: 38/30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08582882

SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1015/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504723600; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000111.

Certifico que entre Paulo Jorge da Conceição Marques, contribu-
inte fiscal n.º 153114274, e mulher, Cândida Maria do Céu Morais
Marques, contribuinte fiscal n.º 191487139, casados na comunhão
de adquiridos, ele natural da freguesia e concelho de Benavente e ela
natural de Angola, residentes habitualmente na Estrada Municipal
n.º 515, na freguesia e concelho de Benavente, portadores dos bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 6265884 e 8208286,
ambos emitidos em 22 de Outubro do corrente ano, pelos Serviços
de Identificação Civil de Santarém, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas e a
firma Sociedade de Combustíveis Marques, L.da, e tem a sua sede na
Estrada Municipal n.º 515, na freguesia e concelho de Benavente.

2.º

O seu objecto social é a revenda de combustíveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 7500 euros, pertencendo uma ao sócio Paulo Jorge da
Conceição Marques, e outra à sócia Cândida Maria do Céu Morais
Marques.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertencem a ambos os sócios, os
quais ficam, desde já, nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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3 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-
ciedade em actos e contratos estranhos ao seu objecto, tais como
fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios,
mas quando feita a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade, gozando esta do direito de preferência, em primeiro lugar, e
os sócios em segundo.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas, com a antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118960

L�AVENIR � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 897/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504227254; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/980804.

Certifico que entre Ivete Belo Mateus, solteira, maior, natural de
França, residente na Estrada do Monte da Saúde, 4, em Benavente,
e Filipa Rosa Soares da Silva, solteira, maior, natural de Coruche,
onde reside habitualmente na Rua de 5 de Outubro, 21, 1.º, em
Coruche, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o nome de L�AVENIR � Cabeleireiros, L.da,
e tem a sua sede na Estrada do Monte da Saúde, 2, freguesia e con-
celho de Benavente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de cabeleireiro e
o comércio de bijutarias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 200 000$,
pertencente a Filipa Rosa Soares da Silva, e outra também de
200 000$, pertencente a Ivete Belo Mateus.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes,
sendo necessárias duas assinaturas para obrigar a sociedade. Em caso
de expediente normal, uma assinatura é suficiente.

ARTIGO 5.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
o sócio sobrevivo e o(s) herdeiro(s) do sócio falecido, devendo este
de nomear entre si um que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118978

L� AVENIR � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 897/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504227254; números
e data dos depósitos das contas: �/27071999, 42/30062000 e 1/
13062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes aos anos de 1998, 1999 e 2000, respecti-
vamente.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13131591

BENADOCE � PASTELARIA COM FABRICO PRÓPRIO
E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 245/
190587; identificação de pessoa colectiva n.º 501827200; número e
data do depósito das contas: 15/24112000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118986

URBILEZÍRIAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1024/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504751670; número e
data do depósito das contas: 22/27062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13131931

QUALIBETÃO � COMERCIALIZAÇÃO DE BETÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 744/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503673102; números
e datas dos depósitos das contas: 4/25031998, 1/25031999, 2/
23052000 e 4/28052001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000,
respectivamente.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13131303

DILEITE � SOCIEDADE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1052/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504886789; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000508.

Certifico que entre:
1.º Mário Manuel dos Santos Lobo, contribuinte fiscal

n.º 138982813, natural da freguesia e concelho de Salvaterra de Ma-
gos, residente na Rua do General Humberto Delgado, 12, em Salva-
terra de Magos, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Maria de Fátima Marques Manique Lobo;

2.º Natália Maria Rodrigues Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 199452938, natural da freguesia e concelho de Vendas Novas,
residente na Herdade de Bilrete, em Benavente, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação DILEITE � Sociedade
Pecuária, L.da, e tem a sua sede na Herdade de Bilrete, freguesia e
concelho de Benavente.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas filiais, sucursais ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de leite, cria, recria e
engorda de bovinos e ovinos. Colheita e comercialização de sémens
e embriões de bovinos e ovinos. Importação e exportação. Pecuária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em numerário, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.
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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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será nomeada pela assembleia geral,
fica dispensada de caução e terá ou não remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

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

3 � Mediante procuração a sociedade poderá constituir mandatá-
rios para a representar em actos e ou categorias de actos especifica-
dos na procuração.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios depende do
consentimento da sociedade que, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes em segundo, têm direito de preferência na aquisição da quota
que se deseja alienar, pelo valor que lhe corresponder segundo o último
balanço aprovado, acrescido da parte que lhe couber em quaisquer
fundos sociais.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se

a quota de qualquer dos sócios for dada em penhor, penhorada ou
arrestada sem que, nestes dois últimos casos, seja deduzida oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a perten-
cer ao seu titular inicial;

e) Venda ou adjudicação judiciais;
f) Quando a quota seja cedida com violação da regra de consenti-

mento estabelecida no artigo 5.º
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização é o valor resultante da aplicação do
regime do artigo 235.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-
bleia geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento
do valor em causa ser fraccionado em duas prestações, a efectuar
dentro de 69 dias após aquela data.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar a
quota abrangida pelo disposto no n.º 1 deste artigo, adquiri-la ou fazê-
-la adquirir por sócio ou terceiro, podendo no primeiro caso, a quo-
ta figurar no balanço como amortizada e posteriormente, também
por deliberação da assembleia geral, serem criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou
terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de
morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará
com os restantes herdeiros representantes do falecido ou interdito.

2 � No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou interdito
estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão esco-
lher de entre todos um só que os represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13357867

ARTUR SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 243/
870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501817166; número e
data do depósito das contas: 1/20082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13130846

BORDINAS � SOCIEDADE PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 731/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 500634840; número e
data do depósito das contas: 2/29082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13355279

BORDINAS � SOCIEDADE PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 731/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 500634840; número e
data do depósito das contas: 3/29121999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13130064

BORDINAS � SOCIEDADE PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 731/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 500634840; número e
data do depósito das contas: 17/28071998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13130072

PANIFICAÇÃO BENAVENTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 34/
690702; identificação de pessoa colectiva n.º 500210659; número e
data do depósito das contas: �/22091999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119087

PANIFICAÇÃO BENAVENTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 34/
690702; identificação de pessoa colectiva n.º 500210659; número e
data do depósito das contas: 28/30071998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119079

PORTO ALTO � RAÇÕES PARA ANIMAIS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 340/
220190; identificação de pessoa colectiva n.º 501215387; número e
data do depósito das contas: 4/29082000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119052

MATEUS & BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 476/
920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502752076; número e
data do depósito das contas: 5/06062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119044

AVIÁRIO PINHEIRO MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 244/
870504; identificação de pessoa colectiva n.º 501822860; número e
data do depósito das contas: 1/22082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119036

ARTUR SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 243/
870324; identificação de pessoa colectiva n.º 501817166; número e
data do depósito das contas: 14/28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08583447

ESTRELA DO MONTE VERDE � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 601/
940413; identificação de pessoa colectiva n.º 502238615; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/210801.

Certifico que foram alterados os artigos 6.º e 7.º do contrato:

ARTIGO 6.º

Os sócios podem fazer prestações suplementares de capital até
cinco vezes o valor do capital social e na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos que forem deliberados e fixados em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13357832

R. J. S. � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 859/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504098667; número e
data do depósito das contas: 2/24082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119010

TRADEQUIP � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 690/
951002; identificação de pessoa colectiva n.º 503489085; número e
data do depósito das contas: 1/28082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13130919

RIBALEITÃO � COMÉRCIO DE LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1016/
000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504795899; número e
data do depósito das contas: 1/11092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13119028

TÁXIS FLOR DE CEREJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 519/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 500583021; número e
data do depósito das contas: 2/13062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos das prestações de contas
da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
12626562

CORUCHE

PRODEGEST � DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 939/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504443186; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/230701.

Certifico que Luís Miguel Lopes Ribeiro Gomes de Jesus, cessou
funções como gerente, por haver renunciado ao respectivo exercí-
cio, a partir de 8 de Março de 2001.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 3, foi modificado parcial-
mente o pacto social quanto aos artigos 5.º, 10.º e 11.º dos estatu-
tos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 408 000$, pertencente a Filipe Carlos Pena Oliveira
Minderico, e duas do valor nominal de 396 000$ cada uma, perten-
centes uma a António Gomes de Jesus e outra a Isabel Margarida
Nunes Ferreira Jesus.

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade pertence a todos os sócios que, des-
de já, ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 11.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos ge-
rentes.
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§ único. (Actos pelos quais os gerentes não podem obrigar a so-
ciedade)

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 16385764

PUBLIRUCHE � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1065/
010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/060901.

Certifico que entre Fernando Manuel Pires Rita e Maria Isabel
Batista Rita foi constituída uma sociedade comercial por quotas de
responsabilidade limitada, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 6 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, notária do referido cartório, compareceram como
outorgantes Fernando Manuel Pires Rita, contribuinte fiscal
n.º 140204938, natural de Évora, freguesia da Sé, concelho de Évora,
e mulher, Maria Isabel Batista Rita, contribuinte fiscal n.º 139045570,
natural da freguesia e concelho de Coruche, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Rua Direita, 27, rés-do-chão,
em Coruche, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 7005567 e 5246386, ambos emitidos em 19 de Outubro de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

E disseram que, pela presente escritura, constituem entre si uma
sociedade por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PUBLIRUCHE � Publici-
dade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Coruche, na Rua Direita, 27,
rés-do-chão, freguesia e concelho de Coruche.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
material e equipamento desportivo. Papelaria e tabacaria. Publici-
dade, marketing e artes gráficas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 16378288

AZINHAGA & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 163/
900330; identificação de pessoa colectiva n.º 500040265; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/080101.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 2 507 230$, integralmente realizada
em dinheiro e subscrita pelos sócios para reforço das respectivas
quotas, cada um com mais a quantia de 1 253 615$, donde resulta o
montante de 3 007 230$, e a alteração parcial do pacto social quanto
ao artigo 4.º dos estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
3 007 230$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 503 615$, pertencentes uma a cada sócio.

Redenominação do capital em euros e nova alteração do pacto
social quanto ao artigo 4.º dos estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 7500 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12573981

ADAMASTOR & FILHO � TRANSPORTES
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1066/
010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/070901.

Certifico que entre Adamastor Ramalho Ramos, José Manuel
Ramos e Maria Bernardina Veríssimo foi constituída uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, que se rege pelo
seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 23 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório da Secretaria No-
tarial de Beja, perante mim, Maria José Matos Boga de Almeida
Carvalho, ajudante principal da mesma secretaria, em exercício neste
cartório em virtude da respectiva notária se encontrar de licença
para férias e do lugar do notário do 2.º Cartório estar vago, compa-
receram como outorgantes:

1.º Adamastor Ramalho Ramos, contribuinte fiscal n.º 143292609,
natural da freguesia e concelho de Coruche, onde reside na freguesia
da Branca, casado sob o regime da comunhão geral com Maria
Bernardina Veríssimo, portador do bilhete de identidade n.º 1028792-
-2, de 4 de Maio de 2001, emitido em Santarém, pelos Serviços de
Identificação Civil do Ministério da Justiça;

2.º Maria Bernardina Veríssimo, contribuinte fiscal n.º 143293125,
natural da freguesia e concelho de Coruche, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, portadora do bilhete de identidade
n.º 1028777-9, de 15 de Novembro de 1993, emitido em Lisboa,
pelos Serviços de Identificação Civil do Ministério da Justiça;

3.º José Manuel Ramos, contribuinte fiscal n.º 108329976, natu-
ral da freguesia e concelho de Coruche, onde reside na freguesia da
Branca, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Vanda
Cristina Conceição Borges Ramos, portador do bilhete de identidade
n.º 7717068-7, de 18 de Dezembro de 1998, emitido em Santarém,
pelos Serviços de Identificação Civil do Ministério da Justiça.

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

E disseram que, pela presente escritura, celebram entre si um
contrato de sociedade comercial por quotas que irá reger-se nos ter-
mos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adamastor & Filho � Trans-
portes de Aluguer, L.da, e tem sede em Branca, freguesia da Branca,
concelho de Coruche.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e poderá criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de trans-
portes rodoviários de mercadorias em aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (10 024 100$), integralmente
realizado, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor de
25 500 euros, pertencente ao sócio Adamastor Ramalho Ramos; uma
do valor de 12 250 euros, pertencente ao sócio José Manuel Ramos,
e outra do valor de 12 250 euros, pertencente à sócia Maria
Bernardina Veríssimo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Adamas-
tor Ramalho Ramos e José Manuel Ramos, que desde já, ficam no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � A capacidade profissional nacional fica preenchida e a cargo
do já nomeado gerente José Manuel Ramos, conforme comprovou
com certificado da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, que
exibiu.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 euros.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 16378261

JOÃO LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501125108; data da apresenta-
ção: 150601

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas de exercí-
cio do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 12573876

DOMSEGURO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 924/
990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504406469; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/080501.

Certifico que DOMSEGURO � Sociedade de Mediação de Segu-
ros, L.da, procedeu ao reforço do capital com mais a quantia de
2892$, donde resulta o montante de 1 202 892$, tendo
redenominado o capital para euros e, em consequência, alteração
parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter
actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 6000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
3960 euros e outra de 601,44 euros, ambas pertencentes ao sócio
José João Cordeiro Pimentel, e outra do valor nominal de
1438,56 euros, pertencente ao sócio José Fernando Pimentel.

ARTIGO 4.º

A gerência fica a cargo dos sócios, desde já nomeados gerentes,
sendo necessária a intervenção de um deles para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 16378253

TRANSPORTES CORUJINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1035/
010530; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/100701.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi modificado parcialmente o
pacto social quanto ao artigo 4.º dos estatutos, onde se passa a dizer:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete à sócia Edite Maria Pardal
do Vale Santos Formigo.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada basta a assinatura da sócia
gerente Edite Maria Pardal do Vale Santos Formigo.

3 � (Remuneração da gerência.)

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
16385730

CASA AGRÍCOLA CECÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 773/
950807; identificação de pessoa colectiva n.º 503571156; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/160101.

Certifico que pela inscrição n.º 4 foram nomeados gerentes Fran-
cisco Pereira Cecílio e Hélio Lino Cecílio, por deliberação da as-
sembleia geral de 3 de Abril de 2000.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
16378296

CIMAS � TRANSPORTES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MADEIRAS DO SORRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 836/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503832065; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/050601.

Certifico que pela inscrição n.º 4 foi modificado parcialmente o
pacto social quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º dos estatutos, onde se
passa a dizer:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIMAS � Transportes, Comércio e
Indústria de Madeiras do Sorraia, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Combatentes, em Valverde, freguesia e concelho de Coruche.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto: transportes rodoviários de mer-
cadorias, transformação de madeiras, produção de carvão e lenhas,
comercialização.

ARTIGO 5.º

A gerência será desempenhada pelo sócio Carlos Tavares Silva, já
nomeado gerente, e pelo sócio João Carlos Dias Tavares Silva, que,
desde já fica nomeado gerente.

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um gerente.
O gerente João Carlos Dias Tavares da Silva possui a necessária

capacidade profissional que a coloca à disposição da sociedade.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
16378300

ENTRONCAMENTO

BRISA DIA � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 648; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010906.

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

Constituição de sociedade entre José Manuel Duarte Cardoso,
contribuinte n.º 152609768, natural da freguesia de Santo Estêvão,
concelho de Lisboa, e mulher, Albina Maria dos Santos Branco Car-
doso, contribuinte n.º 119083116, natural da freguesia de Fatela,
concelho do Fundão, casados em comunhão de adquiridos e residen-
tes na Rua Projectada à 1.º de Maio, lote 7, Riachos, Torres Novas,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Brisa Dia � Lavandarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Villier Sur Marne,
Centro Comercial Edouard Leclerc, loja 3, freguesia e concelho do
Entroncamento.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 12 500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, 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 par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
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e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Terrinca da Silva Bernardo de Freitas Samouco. 08692130

ANTÓNIA GUERREIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 649; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010907.

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

Constituição de sociedade entre Antónia de Jesus Basílio Guerrei-
ro, contribuinte n.º 149931395, natural da freguesia de Margem,
concelho de Gavião, residente no Gaveto da Avenida de Amílcar
Cabral, 17-A, 1.º, esquerdo, Entroncamento, casada com António
Correia Guerreiro na comunhão geral, e Paula Sofia de Jesus Basílio
Guerreiro Santos, contribuinte n.º 189920700, natural de Moçambi-
que, residente na Rua de Porfírio Rodrigues, 2, rés-do-chão, A, En-
troncamento, casada com Fernando Manuel Pais dos Santos, na
comunhão de adquiridos, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Antónia Guerreiro &
Santos, L.da, tem a sua sede no Gaveto da Avenida de Amílcar Ca-
bral, 17-A, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho do Entroncamento.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representarão onde e quando julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto fabricação de artigos de viagem,
marroquinaria e artigos de correeiro, seleiro e calçado. Reparação
de artigos de marroquinaria e de tecidos; fabricação de componentes
para calçado; comércio e fabricação de chaves; comércio e confec-
ção de vestuário; fabricação de brindes publicitários; comércio de
artigos de papelaria e centro de cópias.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócia.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambas as sócias, desde já designadas gerentes.

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

5.º

É expressamente proibido aos gerentes, obrigar a sociedade por
avales, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 20 000 euros.

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; a favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade
que terá sempre direito de preferência, o qual de seguida se defere
aos sócios não cedentes.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Disposições transitórias

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos
necessários, da conta em que o capital social foi depositado, a fim
de custear as despesas de constituição e instalação da sociedade,
mesmo antes do registo definitivo do contrato, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pelos gerentes nesse período, o valor
do acto para efeitos emolumentares é de 1 002 410$.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Terrinca da Silva Bernardo de Freitas Samouco. 08692122

GOLEGÃ

ÁLVARO DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 738/
000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504542737; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/010911.

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

Designação também como gerente Américo Nunes, casado, resi-
dente na Rua de Pedro Nunes, Golegã.

Data da deliberação: 10 de Agosto de 2001.

Conferida e está conforme.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vasco Manuel
Mendes Dias Anastácio. 11136863

MAÇÃO

TRANSPORTES � SERAFIM SALVADOR MARQUES
TAPADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 227/
010905; identificação de pessoa colectiva n.º P 505684225 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010905.

Certifico que entre Serafim Salvador Marques Tapada e Lucinda
Rodrigues, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato que se segue:

1.ª

A sociedade adopta a denominação TRANSPORTES � Serafim
Salvador Marques Tapada, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia
de Aboboreira, concelho de Mação.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer concelho limítrofe.

2.ª

O objecto da sociedade consiste em transportes de aluguer em
veículos de mercadorias.

3.ª

O capital social é de 49 880 euros (correspondente a
10 000 042$), integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas, com o valor cada uma, de 24 940 euros (cor-
respondente a 5 000 021$), pertencentes uma ao sócio Serafim Sal-
vador Marques Tapada, e a outra pertencente à sócia Lucinda Ro-
drigues.

4.ª

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

5.ª

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade e, quando onerosa, é
atribuída à sociedade o direito de preferência, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar.
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6.ª

Os sócios podem deliberar em assembleia geral, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital, nos termos em que esta
deliberar.

7.ª

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios,
bem como a levantar qualquer importância em dinheiro, para o iní-
cio dessa actividade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto,
dentro de três meses, a contar de hoje, na competente conserva-
tória.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13454145

VÍTOR CARIAS � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 228/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º P 505650681 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010914.

Certifico que entre Vítor Manuel da Silva Carias, casado com Fi-
lomena Farinha Pereira na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato que se segue:

1.ª

A sociedade adopta a denominação Vítor Carias � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola, no lugar de
Queixoperra, freguesia de Penhascoso, concelho de Mação.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer concelho limítrofe, e bem assim, criar sucursais
ou filiais no território nacional.

2.ª

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e pin-
turas de construção civil.

3.ª

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
integralmente realizado em dinheiro, que corresponde a uma única
quota do sócio, Vítor Manuel da Silva Carias.

4.ª

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, compete ao sócio, desde já nomeado gerente.

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

5.ª

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social e obedeçam à forma legalmente prescrita, a qual deverá ser
sempre por escrito.

6.ª

O gerente fica desde já autorizado a proceder aos seguintes actos,
designadamente, antes do registo definitivo de constituição da so-
ciedade:

a) Levantar o depósito do capital realizado;
b) Proceder à aquisição de mobiliário e equipamento com vista à

prossecução do objecto social;
c) Proceder à contratação de trabalhadores e colaboradores e à

celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços neces-
sários à instalação e funcionamento da sociedade, bem como fazer
o pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Pelo outorgante foi ainda dito que esta é a única sociedade uni-
pessoal de que é sócio.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto,
dentro de três meses, a contar de hoje, na competente conserva-
tória.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13454153

CARMO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 226/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º P 505374552 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010830.

Certifico que entre Carlos Alberto Marques da Silva e Maria do
Carmo Branco da Silva, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato que
se segue:

1.º

A sociedade é comercial do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Carmo & Marques, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Vale
de São Domingos, freguesia e concelho de Mação.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como cri-
ar agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes gerais de
mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal cada uma de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à
sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respec-

tivo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.
8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto igual ou dife-
rente do seu.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada en-
viada aos sócios, com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13454129

OURÉM

PETROIBÉRICA � SOCIEDADE DE PETRÓLEOS
IBERO LATINOS, S. A.

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502840153 ; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 4/20010904.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 150 000 000$ para

1 250 000 euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção
aos seus artigos 4.º e 5.º, passando a ter a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 1 250 000 euros, representado por
1 250 000 acções, com o valor nominal de 1 euro cada, integral-
mente subscrito e realizado.

2 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento de
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
2 000 000 de euros.

3 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento
de capital por entradas em dinheiro, terão preferência os accionis-
tas que o forem à data da subscrição, na proporção das acções que já
possuam.

4 � Se algum accionista não gozar do direito de preferência, este
devolver-se à aos restantes accionistas respeitando-se sempre a pro-
porção da posição que detenham.

5 � Os accionistas que se encontrem em mora na realização de
entradas relativas às acções que subscrevem e que interpelados para
efectuar o pagamento da importância da dívida, acrescida de juros à
taxa máxima legal, o não fizeram no prazo que lhes for assinalado
para o efeito, perderão a favor da sociedade, tais acções, bem como
os pagamentos que por conta deles houverem efectuado, salvo se a
assembleia geral optar pela cobrança coerciva da importância em
dívida.

6 � Enquanto se verificar a situação de mora, ficarão suspensos
todos os direitos de relativos às acções em causa.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas, podendo ser convertíveis em
acções ao portador, depois de liberadas, registadas ou não e repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10 000 e
múltiplos de 10 000 acções.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios terão as assinaturas de
dois administradores.

3 � A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as
despesas são a cargo dos accionistas.

4 � A titularidade e transmissão de acções nominativas somente
produzirão efeitos para com a sociedade, pelo averbamento no com-
petente livro de registo e desde a data do mesmo averbamento.

5 � No caso de propriedade indivisa serão representados pelo
cabeça-de-casal ou administrador ou ainda pela pessoa que os inte-
ressados tiverem designado entre si para os representar perante a
sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cumprimento das obri-
gações que lhe pertençam.

Conferida, está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela Godinho Soares. 16642783

FRENITRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325299 .

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela Godinho Soares. 16621492

SANTARÉM

RESTAURANTE TEIXEIRA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4132/
010904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040901.

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 26 do livro n.º 89-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
Joaquim Teixeira Leite e Maria Luísa Marinho Carvalho Leite, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma de Restaurante Teixeira Leite, L.da, e
tem a sede na Avenida da Madre Andaluz, 4-A, freguesia de Mar-
vila, concelho de Santarém, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante, café,
cervejaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

A divisão e a cessão de quotas total ou parcial, depende sempre
do consentimento da sociedade; autorizando a cessão, terá nela pre-
ferência a sociedade em primeiro lugar e depois os sócios não ce-
dentes.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio Joaquim Teixeira Leite,
desde já nomeado gerente.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, sejam de
que natureza forem, é suficiente a assinatura de um gerente.

8.º

No caso de morte de um sócio e enquanto se mantiver a indivisão
da quota, os seus herdeiros serão representados apenas por um, es-
colhido e indicado por todos à sociedade, o qual poderá exercer as
funções de gerente.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940136

SANTECA � TÉCNICAS CARDIOLÓGICAS
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3130/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503626295; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/100901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 8 de Junho de 2001.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940292

JORGE SARAMAGO SILVA FLOR,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4133/
010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/070901.

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 2001, lavrada a
fl. 46 do livro n.º 145-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, Jorge
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Saramago Silva Flor, casado com Maria de Lurdes Picado Mateus
Flor sob o regime da comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Saramago Silva Flor, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Francisco Sara-
mago, 1, no lugar e freguesia da Póvoa de Santarém, concelho de
Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto oficina de reparação e manutenção
de veículos automóveis, importação e exportação de veículos mo-
torizados e seus acessórios e reparações em plástico para veículos
automóveis. Venda a retalho de combustíveis para uso doméstico.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros, e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Jorge Saramago Silva Flor.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um gerente, a designar
em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o único sócio Jorge Saramago Silva
Flor.

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

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940276

SOPASAL � SOCIEDADE DE PADARIAS
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 425/
620724; identificação de pessoa colectiva n.º 500273553; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
070901.

Certifico que, por carta, renunciou a gerência Boaventura Lucas
Maia.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 15940144

JOTOBIFE � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1681/
850311; identificação de pessoa colectiva n.º 501489525; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 7/070901.

Certifico que, por acta lavrada em 12 de Agosto de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma de valor nomi-
nal de 4500 euros, pertencente ao sócio João Manuel do Rosário
Gomes, e outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda
da Piedade Cordeiro Gomes.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940284

LÚCIO ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3202/
961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503746339; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 5/110901.

Certifico que, por acta lavrada em 31 de Julho de 2001, foi au-
mentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma
de quatro quotas: duas de valor nominal de 1666,67 euros, cada uma
de cada um dos sócios Lúcio Agostinho Brás Antunes e Maria Judite
da Silva Carreira Antunes, e duas de valor nominal de 833,33 euros
cada, uma de cada um os sócios Jorge Alexandre Carreira Antunes e
Lúcio Alexandre Carreira Antunes.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940250

CLÍNICA VETERINÁRIA S. FRANCISCO DE ASSIS
DE SANTARÉM � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4135/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/100901.

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2001, lavrada a
fl. 71 do livro n.º 86-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, João
Manuel Diniz Cláudio, casado com Helena Maria Martinho Lopes
Cláudio sob  o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária S. Francisco de
Assis de Santarém � Unipessoal, L.da, é uma sociedade comercial
sob a forma unipessoal, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sua sede social situa-se na Praceta da Cidade de Badajoz, lote 7,
rés-do-chão, direito, freguesia de Marvila, concelho de Santarém,
podendo criar sucursais, agências ou outras formas de representação
em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração comercial de activida-
des veterinárias.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio João Manuel Diniz Cláudio.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único poderá prestar à sociedade os suprimentos de
que ela carecer mediante decisão em acta, que fixará o montante,
prazo e juros que os mesmos vencerão.

2 � O sócio único poderá, igualmente por decisão exarada em
acta, efectuar prestações suplementares de capital até ao décuplo da
actual quota.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, compete a um gerente, a designar em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o único sócio João Manuel Diniz
Cláudio.

3 � A sociedade obriga-se, activa e passivamente, com a assina-
tura de um gerente.
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ARTIGO 7.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedade Comerciais
podem ser derrogados por deliberação do sócio único.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940187

AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1909/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501941940; inscrições
n.os 14 e 15; números e data das apresentações: 8, 9/290801.

Certifico que, por escritura de 3 de Julho de 2001, lavrada a fl. 8 v.º
do livro n.º 209-C do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi no-
meada gerente Maria de Fátima d�Assunção Oliveira Coimbra, e foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 3.º
e 4.º, que ficaram com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Oliveira
Coimbra, e outra do valor de 20 000 euros, pertencente à sócia Maria
de Fátima d�Assunção Oliveira Coimbra.

4.º

A gerência e administração da sociedade em juízo e fora dele, fi-
cam a cargo dos sócios Joaquim Oliveira Coimbra e Maria de Fáti-
ma d�Assunção Oliveira Coimbra, com dispensa de caução e remu-
nerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, sejam de que natureza forem, bastará a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15941973

PELTRA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3797/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502772735.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1999.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15906558

JESUS & FÉLIX � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4130/
010829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/290801.

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2001, lavrada a
fl. 57 do livro n.º 91-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
Lucília do Carmo Fataça d�Assunção Félix, solteira, maior, e Maria
Isabel de Jesus da Assunção Félix, casada com Carlos Manuel Gardão
António no regime de comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Jesus & Félix � Actividades
Hoteleiras, L.da, vai ter a sua sede social na Praça de Sá da Banheira,
7, rés-do-chão, freguesia de Salvador, concelho de Santarém.

2.º

O seu objecto social consiste na venda de bebidas e pequenas re-
feições para consumo no próprio local e para o exterior.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, uma de cada uma das sócias.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambas as sócias,
que desde já ficam nomeadas gerentes, bastando a assinatura de qual-
quer um delas, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, sejam de que natureza forem.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade, se assim vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � À gerência pode, livremente, ser destituída ou nomeada em
assembleia geral, por maioria simples de votos.

5.º

A sociedade poderá abrir filiais em qualquer ponto do País, bas-
tando para tal que seja deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, tendo esta
e os restantes sócios direito de preferência na sua aquisição.

§ único. Havendo mais de um sócio interessado em usar deste di-
reito, e salvo convenção em contrário, a quota ou parte será divi-
dida pelos pretendentes na proporção do valor da quota que já pos-
suam na sociedade.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com os
herdeiros do falecido, representados pelo cabeça-de-casal, no caso
da herança permanecer indivisa.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que re-
sultar do último balanço, nos seguintes casos:

Insolvência ou falência do sócio titular;
Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada apreendida ou

por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda judicial;
Por interdição ou inabilitação do sócio;
Quando por divórcio ou separação de pessoas e bens de qualquer

sócio a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio titular.

9.º

A sociedade poderá, mediante deliberação em assembleia geral, ter
participação noutras sociedades ainda de que objecto diferente, e em
agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, e igualmente poderão ser feitas à caixa social, prestações
suplementares de capital, até ao décuplo do capital social, desde que
aprovados e deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15941965

DAMIÃO & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 908/
760715; identificação de pessoa colectiva n.º 500598568; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 6/310801.

Certifico que, por escritura de 16 de Março de 2001, lavrada a
fl. 75 do livro n.º 73-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 2.º,
que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é cafés, comércio a retalho de pão, produtos de
pastelaria e confeitaria.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 9 de Novembro de 2001 23 928-(183)

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940098

FERNANDO DA SILVA FAUSTINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4131/
010903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/030901.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 117 do livro n.º 660-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, entre
Fernando da Silva Faustino, casado com Maria da Conceição da Sil-
va Alves Pereira Faustino sob o regime da comunhão de adquiridos,
Cristóvão Pereira Faustino, solteiro, menor, e Rodrigo Pereira Faus-
tino, solteiro, menor, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando da Silva Faustino & Filhos,
L.da, e fica com a sua sede na Estrada Nacional, n.º 114, Perofilho,
freguesia da Várzea, concelho de Santarém.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como, criar sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em comércio e indústria de farinhas, café,
comércio de ração e cereais e distribuição de gás.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), dividido em três quotas, uma quota de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando da Silva Faustino, e duas quotas
iguais de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Cristó-
vão Pereira Faustino e Rodrigo Pereira Faustino.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar e os só-
cios em segundo, o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, sócios ou não, e com ou sem remuneração, confor-
me a mesma deliberar, vinculando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando da Silva
Faustino.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças e abonações.

6.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participar por
qualquer forma em outras sociedades mesmo com objecto diferente
do seu e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940110

PROJITEL � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
TELEFÓNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2323/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502511079.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940128

TOMAZ & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3611/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504633104; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/030901.

Certifico que, por acta lavrada em 12 de Julho de 2001, foi au-
mentado redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção
seguinte.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada,
e pertencem uma a cada um dos sócios, Rui Pedro Guedes Tomás e
Pedro Bernardo Tomás.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940268

INDUCOL � INDÚSTRIA DE PELETERIA
CRUZ COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1111/
780823; identificação de pessoa colectiva n.º 500784302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15941981

INFORTEJO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1718/
851122; identificação de pessoa colectiva n.º 501585150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15907538

TALHO CENTRAL DE ALCANEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1689/
850418; identificação de pessoa colectiva n.º 501487697; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/130801.

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 62 do livro n.º 331-D do Cartório Notarial de Porto de Mós, foi
nomeada gerente Guilhermina Benvinda Vieira Joanaz.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15906922

PELTRA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3797/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502772735.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1997.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15906531

PELTRA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3797/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502772735.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 1998.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15906540

PELTRA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES,
INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3797/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502772735.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15906566

TRINIVESTE � CONFECÇÕES DE PELETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2659/
930128; identificação de pessoa colectiva n.º 501469761.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15906523

ERGOSOFÁ � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4136/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/100901.

Certifico que, por escritura de 7 de Setembro de 2001, lavrada a
fl. 80 do livro n.º 160-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, entre Joaquim José de Jesus, casa-
do com Maria Alice Moreira Ligeiro sob o regime da comunhão de
adquiridos, e José Sanches de Sousa Lopes, casado com Luísa de Lur-
des Falcão Falcão Dias de Sousa Lopes sob o regime da comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ERGOSOFÁ � Mobiliário e
Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Várzea,
Rua de Humberto Batista Martins, lote 23-A, freguesia de Várzea,
concelho de Santarém.

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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário e artigos
de decoração.

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, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Joaquim José de Jesus e José Sanches de
Sousa Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Joaquim
José de Jesus.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o 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.

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 equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
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 o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 15940195
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TORRES NOVAS

ADF II � ELECTRÓNICA DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1738; identificação de pessoa colectiva n.º 505444518; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/010419.

Certifico que Paulo Fernando da Silva Alves, solteiro, maior, re-
sidente na Quinta da Silvã, Rua Sete, lote 160, 3.º, direito, freguesia
de Lapas, concelho de Torres Novas, Ana Margarida da Silva Alves,
solteira, maior, residente na Variante do Bom Amor, Torres Novas,
e Fernando Dinis Alves e mulher, Maria Noémia Lopes da Silva Alves,
casados na comunhão geral, residentes na Variante do Bom Amor,
foi constituída a sociedade a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADF II � Electrónica de Con-
sumo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Ponte do Raro, 7 e 8,
freguesia de Torres Novas (São Pedro), concelho de Torres Novas.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de electrodo-
mésticos, equipamento informático, electrónico e afins, material
óptico, fotográfico, cinematográfico e instrumentos de precisão;
produção de vídeos e aluguer dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros (equivalente a 20 048 200$) e corresponde à soma
de quatro quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Fernando da Silva
Alves, Ana Margarida da Silva Alves, Fernando Dinis Alves e Maria
Noémia Lopes da Silva Alves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura de Fernando Dinis Alves ou de
Maria Noémia Lopes da Silva Alves.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 14411903

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

ANTÓNIO ALEXANDRE � PRODUTOS HORTÍCOLAS
E FRUTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Restauração, 12, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 595/
010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que António Alexandre, casado com Otília Massano
Paulino Alexandre na comunhão de adquiridos, Rua da Restauração,
12, Alcácer do Sal, constitui a sociedade supra, que se rege pelo
seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 8 de Agosto do ano 2001, nesta cidade de Lisboa, e no
14.º Cartório Notarial, perante mim licenciado José Alberto Men-
des de Almeida, notário do referido Cartório, compareceu como ou-
torgante António Alexandre, natural da freguesia de Santa Maria do
Castelo, concelho de Alcácer do Sal, casado com Otília Massano
Paulino Alexandre no regime de comunhão de adquiridos, residente
na Rua da Restauração, 12, Alcácer do Sal, contribuinte
n.º 109888820.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 5507188, de 12 de Outubro de 1993, emitido, em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Pelo outorgante foi dito que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial por quotas unipessoal, que se vai reger, pelo
contrato social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alexandre � Produtos
Hortícolas e Frutas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Restauração, 12, freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do Sal.

2 � A gerência fica desde já autorizada, se e quando o entender,
a deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de produtos hor-
tícolas e frutas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único António Alexandre.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, quer passiva quer activamente, ficam a cargo do sócio
António Alexandre, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as quantias necessárias, para o fundo de
reserva legal.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10372067

THE ATLANTIC COMPANY � INDÚSTRIA
DE ARROZ, S. A.

Sede: Herdade da Comporta, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 457/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503740942.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349978

HERDADE DO PINHEIRO, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 574/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 500498347.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349960

PONTALGEST � SGPS, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 562/
000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505108488.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 06349951

ALMADA

PABOLIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8404/
960826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/960827.

Certifico que entre Nuno Miguel da Costa Russo e José Tomé
Inácio foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é o
seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma PABOLIS � Comércio e Indústria de
Produtos Alimentares, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Granja, 6, Monte
de Caparica, freguesia de Caparica, concelho de Almada.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o fabrico e venda de pastelaria e
de outros géneros alimentares.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 250 000$
cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Amortização de quotas

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.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios desde já designa-
dos como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas dos
dois gerentes.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706547

G. G. C. E. � GABINETE DE GESTÃO
E CONTABILIDADE DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4481/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501953272; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 27 e 29/960823.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções do gerente, por renúncia, em 5 de Julho

de 1996;
2.º Reforço de capital de 400 000$ para 1 400 000$ e alterado o

pacto quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 400 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 420 000$, pertencente ao sócio Valdemar Moreira Go-
mes dos Santos, uma com o valor nominal de 700 000$, pertencen-
te à sócia Maria da Conceição Martins, e outra com o valor nomi-
nal de 280 000$, pertencente ao sócio Sérgio António Martins
Santos Pinto.

5.º

1 � A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria da Conceição Martins,
desde já designada como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706580

B. M. T. A. � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8120/
960119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/960119.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma B. M. T. A. � Produtos Alimentares,
L.da, e tem a sua sede na Rua de José Carlos de Melo, 176-A, fregue-
sia do Laranjeiro, concelho de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto: charcutaria, padaria, cafetaria, pas-
telaria, restaurante, comercialização de produtos alimentares, im-
portação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 320 000$,
pertencente à sócia Ernestina da Conceição Monteiro Pereira, e uma
de 80 000$, pertencente à sócia Maria Teresa Monteiro Pereira de
Almeida.

4.º

A gerência da sociedade pertence a Arnaldo Pereira de Almeida,
casado com a segunda outorgante no dito regime, com ela residente
e é natural de freguesia de Marvila, concelho de Lisboa, desde já
designado gerente. Para obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, porém
a estranhos depende do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675781

TALHOS PORTUGAL & HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8119/
960118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/960118.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Talhos Portugal & Herdeiros,
L.da, e tem a sua sede em Vale de Cavala, Quinta Portugal, freguesia
de Charneca da Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a indústria e comércio de carnes e seus
derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de 300 000$,
pertencente à sócia Maria Odete da Conceição Ferreira, e outra de
100 000$, pertencente ao sócio Paulo Manuel Ferreira Portugal.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, são atribuídas ao sócio Paulo Manuel
Ferreira Portugal, que fica desde já nomeado gerente, obrigando-se a
sociedade apenas com a sua assinatura.

§ único. A sociedade poderá constituir mandatários e procurado-
res que actuarão dentro dos limites do mandato que lhes for confe-
rido.

ARTIGO 5.º

É permitida a cessão de quotas entre os sócios mas a estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos demais sócios, que terão
preferência na sua aquisição, por esta ordem e na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 6.º

Aos sócios fica vedado obrigar a sociedade em quaisquer actos
estranhos aos negócios da sociedade, designadamente fianças, abo-
nações, letras de favor e outras responsabilidades.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que tenha sido pe-
nhorada, arrestada, ou objecto de qualquer outra apreensão judicial.

Para a determinação do valor da amortização considera-se o va-
lor da quota, apurado segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, seguindo com os herdeiros deste, que designarão de entre si
um que a todos represente na sociedade, enquanto se mantiver indi-
visa a respectiva quota.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da com a antecedência de 15 dias.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675773

NUNES & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5681/
900503; identificação de pessoa colectiva n.º 502403900; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
960827.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
1.º Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, o qual pas-

sou a ter a seguinte redacção:
1.º

A sociedade adopta a firma Nunes & Guimarães, L.da, tem a sua
sede na Avenida do 1.º de Maio, 42-D, freguesia da Costa da Capa-
rica, concelho de Almada.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706334

GESCIL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4487/
880323; identificação de pessoa colectiva n.º 501954309; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e datas das
apresentações: 11/960821 e 12, 13/960819.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções da gerente Deolinda Pereira Martins Ca-

nha, por renúncia, em 17 de Maio de 1996;
2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º, os

quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 10 500 000$, da sócia Deolinda Pereira Martins Canha,
e outra no valor nominal de 4 500 000$, do sócio José Manuel
Canha.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da Sociedade, ficam a cargo do
sócio José Manuel Canha, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, o qual
por si só poderá obrigar a Sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706296
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MONTIPEIXE � COMÉRCIO GERAL DE PESCADO
E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8396/
960821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/960821.

Certifico que entre Luís Filipe Alves de Sá e Maria Amélia Fradinho
Salgado de Sá foi constituída a sociedade acima referida, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma MONTIPEIXE � Comércio Geral de
Pescado e Marisco, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Baltazar Teles, 2,
3.º, direito, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o comércio de peixe, marisco,
frutas e hortaliças.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

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.

6.º

Gerência

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios desde já designados
como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706288

SILVA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4358/
871001; identificação de pessoa colectiva n.º 501881824; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 17 e 18/960816.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, os

quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios, António José da Costa Ami-
guinho e Paula Cristina Palos Cravo Amiguinho.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António José
da Costa Amiguinho, desde já designado como gerente.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706245

FERNANDO & HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8394/
960814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/960814.

Certifico que entre Fernando Mateus Dias Carvalho e Helena
Gonçalves de Oliveira foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Fernando & Helena, L.da

3.º

A sua sede é na Rua União Piedense, 7, loja 5, Cova da Piedade,
freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio de gelataria, sala de chá,
pastelaria, cafetaria a confeitaria.

5.º

A sociedade mediante deliberação unânime da assembleia geral,
poderá adquirir participações em sociedades com objecto idêntico
ou diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais, as-
sim como associar-se com outras pessoas jurídicas, nomeadamente
constituir novas sociedades, agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios e associações em participação.

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e compõe-se de duas quotas de 200 000$, pertencentes
uma a cada sócio.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão de quotas em favor das demais pessoas depende do

consentimento da sociedade ficando, neste caso, atribuído a esta,
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes e segundo lugar, o di-
reito de preferência.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Se as quotas forem arroladas, arrestadas, penhoradas ou por

qualquer forma apreendidas judicialmente, sujeitas a penhor ou usu-
fruto;

b) Falência, insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio;

c) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou separação
judicial de bens de qualquer sócio, quando a quota for, em partilha
adjudicada a outro cônjuge.

2 � A amortização será feita pelo valor resultante do último
balanço aprovado, considerando o valor nominal da quota e a parte
proporcional das reservas constituídas, se outro não for imposto por
lei.

3 � O valor da amortização deverá ser depositado em instituição
bancária à ordem do sócio ou de quem seja conhecido como seu le-
gal representante no prazo de 12 meses a partir da data da assem-
bleia geral em que a amortização tenha sido decidida, salvo para os
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casos previstos na alínea b) do n.º 1 em que o respectivo pagamen-
to será efectuado de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 235.º
do Código das Sociedades Comerciais.

9.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelos sócios Fernando Mateus Dias Carvalho e Helena
Gonçalves de Oliveira.

2 � A sociedade ficará validamente representada mediante a in-
tervenção e assinatura conjunta de ambos os gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

10.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente representa-
do, devendo aqueles nomear um, de entre eles que a todos represen-
te na sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção, di-
rigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, depois de dedu-
zidas as percentagens dos fundos de reserva legal e especial, serão
aplicados e repartidos pelos sócios de harmonia com o que deliberar
a assembleia geral.

13.º

No caso de dissolução da sociedade será liquidatário o sócio que a
assembleia geral indicar, devendo a liquidação ser feita entre os só-
cios, do património social ou de outra forma estabelecida em as-
sembleia geral, mesmo que por simples maioria.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706237

FERREIRA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 862/
670116; identificação de pessoa colectiva n.º 500539685; inscrição
n.º 5 e averbamento n.º 1; números e data das apresentações: 31 e
32/960117.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções do gerente José Francisco Ferreira, por

renúncia, em 17 de Novembro de 1994;
2.º Nomeação do gerente Adelino Besugo Algarvio, por delibera-

ção, de 17 de Novembro de 1994.

10 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675544

FEIST & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1091/
710215; identificação de pessoa colectiva n.º 500110425; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 33/39/960902.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções dos gerentes Pedro José Del-Negro Feist

e Carlos Luís da Silva Gomes, por renúncia, em 27 de Junho de 1996.
2.º Reforço de capital de 2 000 000$ para 3 000 000$ e alterado

o pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º e aditamento dum novo artigo 7.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 3 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, conforme escrituração, e

corresponde à soma de três quotas, iguais, do valor nominal de
1 000 000$, tituladas uma em nome de cada um dos sócios, Maria
Adelaide Godinho da Silva, Maria Luísa da Conceição Soares dos
Santos Tomé e Carla Luísa da Silva Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, incumbem aos
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios Maria
Adelaide Godinho da Silva, Maria Luísa da Conceição Soares dos
Santos Tomé e Carla Luísa da Silva Gomes.

4 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � Por falecimento de qualquer sócio a respectiva quota pode
ser amortizada pela sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota
apurado em balanço especial elaborado para o efeito, se a lei não
dispuser imperativamente de modo diverso.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706423

MILUCE � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7136/
931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503119954; inscrição
n.º 4 e averbamento n.º 1; números e data das apresentações: 14 e
15/960109.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Alteração parcial do contrato nos artigos 4.º e 6.º, que passa-

ram a ter a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de 380 000$,
da sócia Maria Emília Lopes Cancelinho Baixinho, outra de 20 000$,
do sócio José Bernardino Gaspar Carrilho.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo da sócia Maria Emília Lopes
Cancelinha Baixinho.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675250

SERCONSAL � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E SALÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4193/
870224; identificação de pessoa colectiva n.º 501786937; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 32/960826.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção.

Data de aprovação das contas: 20 de Novembro de 1991.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706318
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LINCE � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8389/
960812; identificação de pessoa colectiva n.º 501757457; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/960812.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
1.º Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 1.º, o qual passou

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Lince � Sociedade
de Representações, S. A., e tem a sua sede na Rua Vila do Seixal, 1,
2.º, direito, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Vai conferida e conforme o original.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706636

MULTILABOR � CEDÊNCIA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5606/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502305177; averba-
mento n.º 1 e inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e
inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/960813.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções do gerente António José Marques da Cruz,

por renúncia, em 1 de Janeiro de 1996;
2.º Cessação de funções do gerente Pedro Maria Guimarães José

de Mello, por renúncia, em 12 de Junho de 1996;
3.º Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Julho de 1996.
Gerente: Joaquim Nunes da Fonseca.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706253

COSTA, RAMOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1295/
730717; identificação de pessoa colectiva n.º 500079110; averba-
mento n.º 2; número e data da apresentação: 29/960119.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
1.º Cessação de funções da gerente Maria Augusta de Oliveira

Lopes Afonso, por renúncia, em 25 de Novembro de 1992.

Vai conferida e conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675552

J. ÂNGELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2224/
810625; identificação de pessoa colectiva n.º 501172599; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 33/960119.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 5.º, passando
a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Joaquim da
Conceição Ângelo, Valbina da Assunção Ribeira Ângelo, e Isabel
Maria Ribeira Ângelo Carvalho Páscoa, e para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675560

ECOLANDIA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5677/
900430; identificação de pessoa colectiva n.º 502393084; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 22/960117.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Reforço de capital de 1 300 000$ para 15 000 000$;
2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, que

passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ECOLANDIA � Representações, L.da,
tem a sua sede na Rua de Agatão Lança, 34, traseiras, freguesia de
Sobreda, concelho de Almada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 15 000 000$, dividido em duas quotas: uma de
10 500 000$, pertencente aos sócios João Vicente da Graça Guerra,
e outra de 4 500 000$, pertencente ao sócio Custódio José Mustra
César.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02675609

TOMÁS DE CANTUÁRIA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 219/
22022000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
22022000.

Certifico que pelo sócio Tomás de Cantuária Cabral Monteiro foi
constituída a firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tomás de Cantuária � Socie-
dade de Construções Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Praceta de D. Leonor de
Mascarenhas, letras J. A. M., rés-do-chão, direito, freguesia e con-
celho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto todo o trabalho de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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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.

Vai conferida e conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11823518

TÁXIS VITOLÍVIO & DAVID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 213/
12052000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
12052000.

Certifico que entre Vitolívio Fernandes Nunes e David Tavares
Soares foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Vitolívio & David, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Guarda-Mor, lote 169,
rés-do-chão, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, 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.

Vai conferida e conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 11821272

SANTOS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1140/
710812; identificação de pessoa colectiva n.º 500406545; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 13777050

BENTO, MARCOS E MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8112/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503602663; data da
apresentação: 260799.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776827

REPRIO � REPARAÇÕES NAVAIS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4178/
870210; identificação de pessoa colectiva n.º 501779655; data da
apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776835

ROSA & PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 687/
630318; identificação de pessoa colectiva n.º 500235880; data da
apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776843

FAUSTO DA FONSECA COELHO � COMÉRCIO
A RETALHO DE FERRAGENS E CUTELARIAS

E QUINQUILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8426/
960916; data da apresentação: 26.07.99.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776851

JOAQUIM ROSA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6066/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502594969; data da
apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776860

ALMEIDA & SOARES � SOCIEDADE DE FRUTARIA
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8673/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503878650; data da
apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776878

SAPIENSUL � CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9366/
980914; data da apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776886

DURIFORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 818/
651214; identificação de pessoa colectiva n.º 500089264; data da
apresentação: 26.07.99.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776894

OSIRIS � CONSULTADORIA EM SISTEMAS
INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6680/
921112; identificação de pessoa colectiva n.º 502916362; inscrição
n.º 6; data da apresentação: 24/960228.

Certifico que foi reforçado o capital social de 3 000 000$ para
10 000 000$ e alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, passando
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2 250 000$, pertencente ao sócio Elísio Louro da Silva Ramos; uma

de 6 250 000$, pertencente ao sócio Urbino Manuel da Silva Vilhena
Ramos, e uma de 1 500 000$, pertencente à sócia Maria Leonor da
Silva Vilhena Ramos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02677270

ARTELIS � EDIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4466/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501532510; inscrição
n.º 6; data da apresentação: 26/960228.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção. Data de aprovação das contas: 28 de Agosto de 1995.

Vai conferida e conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02679230

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 30/960731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1992.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706148

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 31/960731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1993.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706156

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 29/960731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1991.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706121

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 28/960731.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1990.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706130

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 33/960731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1995.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706172

RODOSUL � COMPANHIA DOS VEÍCULOS
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5637/
900322; identificação de pessoa colectiva n.º 500233985; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 32/960731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1994.

22 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 02706164

CONCRETOPE � FÁBRICA DE BETÃO PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1678/
770719; identificação de pessoa colectiva n.º 500070130; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 42/960716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1995.

Vai conferida e conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 02706199

FERNANDO A. LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3445/
830121; identificação de pessoa colectiva n.º 501347887; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 3/10.02.2000.

Certifico que foi registada a nomeação dos gerentes Carlos Manuel
Andrade Lobo, Hakan Moren, Helder Fernando Faria Mendonça e Fer-
nando Augusto Lemos para o ano 2000, por deliberação de 30 de Ja-
neiro de 2000.

Vai conferida e conforme o original.

22 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06197337

CHARME CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8127/
960124; data da apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777165

CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7131/
931118; data da apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777173

QUARESMA & QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1676/
770712; identificação de pessoa colectiva n.º 500674159; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777181

SOCIEDADE DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA
NOSSA SENHORA DO MONTE DE CAPARICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3713/
841204; identificação de pessoa colectiva n.º 501470549; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777190

FÁBRICA DE CONFEITARIAS E PASTELARIA
DRAGÃO VERMELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 576/
610628; identificação de pessoa colectiva n.º 500105464; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777203

SABORES DA PROVÍNCIA � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9234/
980521; data da apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777041

COUTO & LAMARTINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2137/
801204; identificação de pessoa colectiva n.º 500990999; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776967

BIOTENDA � PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9172/
980415; data da apresentação: 21.07.1999.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09652388

REGISCAL � MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5359/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502154802; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09642196

CARLOTA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4444/
880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501668306; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09645675

AUTO CENTRAL DO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 899/
670814; identificação de pessoa colectiva n.º 500034389; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09652442

SUZISÓNIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8524/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503796573; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09642706

L. L. E. S. C. O. � CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6410/
920522; identificação de pessoa colectiva n.º 502774746; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777122

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES DE SENHORAS
ELEGÂNCIA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1244/
721219; identificação de pessoa colectiva n.º 500255571; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776975

MARTINS & CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1503/
071175; identificação de pessoa colectiva n.º 500382603; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777017

VELOCIPÉDICA UNIÃO PIEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1151/
711008; identificação de pessoa colectiva n.º 500296375; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777114

ARQUIFORTE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5169/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502077905; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777025

CONSTRUÇÕES MAGNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3731/
850118; identificação de pessoa colectiva n.º 501794964; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13776991

COSTA & TOMÉ, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8310-A/
960613; data da apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777130

JOAQUIM FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7149/
931130; identificação de pessoa colectiva n.º 503109827; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777009

MAMEDE & GARCIA CANALIZAÇÕES
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5631/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502315440; data da
apresentação: 21.07.1999.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777033

CLÍNICA MÉDICA DO BAIRRO DE NOSSA SENHORA
DA PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3384/
821021; identificação de pessoa colectiva n.º 501328513; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/15-05-2000.

Certifico que foi registado a nomeação do gerente Ricardo José
Santiago Moreira, por deliberação e 3 de Março de 2000.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 11821027

IDEIAS COM SABOR � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9070/
980212; data da apresentação: 02/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
13742205

CONCRETOPE � FÁBRICA DE BETÃO PRONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1678/
770719; identificação de pessoa colectiva n.º 500070130; data da
apresentação: 02/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
13742930

MENDES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 795/
650525; identificação de pessoa colectiva n.º 500848521; data da
apresentação: 02/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
10944591

JOSÉ MATEUS & FILHAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8805/
970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503111244; data da
apresentação: 02/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
13742949

AMANHECER DO RIO � MINIMERCADO
E CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6265/
920113; identificação de pessoa colectiva n.º 502699027; data da
apresentação: 02/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
13742957

JOÃO, ROSA & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7720-A/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503392790; data da
apresentação: 03/08/1999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

A Primeira-Ajudante, Filomena Maria Paulino de Almeida.
13742965

CARLOS ANTUNES & TRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3843/
851009; identificação de pessoa colectiva n.º 501523561; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09645659

TRAVITOR � REPARAÇÕES NAVAIS
E TERRESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7535/
940926; data da apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09645780

PAPELARIA FERNÃO MENDES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3661/
840626; identificação de pessoa colectiva n.º 501474790; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 08015597

MOREIRA & SOUSA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8043/
951120; identificação de pessoa colectiva n.º 503561924; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 08015651

ATLÂNTICLINIC � SERVIÇOS MÉDICOS
PERMANENTES AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8970/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504063014; data da
apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09652469

CHARCUTARIA E CHURRASQUEIRA O OLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8566/
970110; data da apresentação: 21.07.1999.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09651918

CRISTIANO & AMÉRICA � OFICÍNA DE CONSERTOS
E SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6844/
930412; data da apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09652370

VOUGA SUL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7660/
950117; data da apresentação: 21.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 09645942

BOTELHO & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6866/
930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502993693; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777068

AURORA MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6590/
920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502848839; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777076

CORREIA & CARLOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4442/
880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501926305; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777084

HERNANI SILVA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6011/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502566582; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777092

CAFÉ CRISTO REI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE CAFÉS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6423/
920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502780460; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777106

CAFÉ CARAMBOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 895/
670720; identificação de pessoa colectiva n.º 500052840; data da
apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777149

COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 228/
510723; identificação de pessoa colectiva n.º 501252746; número e
data da apresentação: 22.07.1999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a acta e ou-
tros documentos referentes ao ano 1998.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino de Almeida. 13777157

BARREIRO

DISTRIBUISUL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2978;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010917.

Certifico que, por escritura do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal de 31 de Julho de 2001, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Ana Maria Pardal Varandas, cujo contrato é do
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISTRIBUISUL � Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Frei Francisco do
Rosário, 8, 3.º, direito, freguesia de Verderena, concelho do Barrei-
ro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de produ-
tos de pastelaria e ou alimentares; fabrico de produtos alimentares;
actividades hoteleiras.

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 única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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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.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614174

AFINFORMÁTICA � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2977;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010913.

Certifico que, por escritura do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal de 4 de Setembro de 2001, foi constituída a socie-
dade em epígrafe por Maria de Fátima do Sacramento, cujo contra-
to é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AFINFORMÁTICA � Consultoria e
Programação Informática, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Bombarda, 3-
-D, Barreiro, freguesia e concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e programação infor-
mática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614131

FIDALSER � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2975;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010911.

Certifico que, por escritura do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal de 5 de Setembro de 2001, foi constituída a socie-
dade em epígrafe entre António José Pereira Cardoso, Rodrigo de
Carvalho Ascensão Mota Marques, António Luís Martins da Fonte
e Mário Fernando Nunes da Silva Santos, cujo contrato é do seguin-
te teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FIDALSER � Gestão de Condomí-
nios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Azevedo do Car-
mo, 7, 2.º, A, Lavradio, freguesia do Lavradio, concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, criar e
filiais ou sucursais, dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas áre-
as de gestão de condomínios, serviços de limpezas, reparação e
manutenção de equipamentos e infra-estruturas, jardinagem, cons-
trução civil, medições e orçamentos, actividades informáticas nas
áreas aplicacional, infra-estruturas e consultadoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5037 euros e 88 cêntimos e corresponde à soma de quatro quotas
iguais do valor nominal de 1259 euros e 47 cêntimos, pertencente
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Rodrigo de Car-
valho Ascensão Mota Marques e António Luís Martins da Fonte.

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.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614123

CONSUMIONDAS � CONSUMÍVEIS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503283495; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/010911.

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2000 do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, foi alterado o pacto, tendo
sido aditado o artigo 9.º e passando o artigo 3.º do contrato a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
19 951 euros e 92 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de 13 302 euros e 94 cêntimos, pertencente
ao sócio José Francisco Guerreiro Fernandes, e outra do valor no-
minal de 6648 euros e 98 cêntimos, pertencente ao sócio José An-
tónio dos Santos Fernandes.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao ca-
pital até ao montante global igual ao capital social.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614115

JACKPOT � PAPELARIA E LOTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 982;
identificação de pessoa colectiva n.º 501977287; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 5/010910.

Certifico que, por escritura do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal de 30 de Julho de 2001, foi alterado o pacto, pas-
sando os artigos 3.º e 4.º do contrato a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade são exerci-
das pela gerência nomeada de entre sócios ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, estando já nomeados gerentes todos
os sócios.

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

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614107

BORREVI � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1377;
identificação de pessoa colectiva n.º 502621028; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617874

IBERAGAR � SOCIEDADE LUSO ESPANHOLA
DE COLOIDES MARINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 565;
identificação de pessoa colectiva n.º 500135819; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617866

AMON-RA � DESIGN E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2291;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005987; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/010914.

Certifico que, por escritura de 24 de Julho de 2001 do 1.º Cartó-
rio Notarial do Barreiro, foi alterado o pacto, passando o artigo 4.º
do contrato a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617645

NOVASOCARTAS � ENSINO DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2149;
identificação de pessoa colectiva n.º 503759368; inscrição n.º 6 e
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 1 e 2/010829.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2001 do Cartório
Notarial da Baixa da Banheira, Adelino Augusto Fonseca renunciou
à gerência em 8 de Agosto de 2001 e foi alterado o pacto social,
passando o artigo 3.º do contrato a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
21 000 euros e corresponde à soma de oito quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 2625 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

Disseram ainda os segundo a nono outorgantes que a sociedade
não tem órgão de fiscalização e que não têm conhecimento de que,
desde o dia a que se reporta o balanço adiante referido até ao dia de
hoje, hajam ocorrido diminuições patrimoniais que obstem ao pre-
sente aumento de capital.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617440

ESPADA DO SENHOR, LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2294;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006010; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que, por escritura do 23.º Cartório Notarial de Lisboa de
30 de Agosto de 2001, foi alterado o pacto, passando o artigo 3.º
do contrato a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de
18 750 euros, pertencente ao sócio Fernando Gabriel da Costa Sil-
va, e outra de 6250 euros, pertencente à sócia Eunice Isabel
Trancoso Silva.

Que não são exigidas pela lei nem por força do contrato de socie-
dade ou pela referida deliberação a realização de quaisquer outras
entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617661

ACERVI � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1801/
940606; identificação de pessoa colectiva n.º 503215554; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/
010912.

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

Cessação de funções do gerente não sócio Rui Miguel Ferreira
Abreu, em 5 de Setembro de 2001, por destituição.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617505

QUINTA DO QUADRADO � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2979;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010914.

Certifico que, por escritura do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal de 29 de Maio de 2001, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Ricardo Jorge Fidalgo Amaro e Ricardo Ângelo
Cardoso Amaro, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta do Quadrado � Organi-
zação de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Gabriel, 19, 3.º, B,
freguesia e concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos,
outdoor e indoor, exploração de espaços, prestação de serviços de
catering, restauração e hotelaria.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617890

HIDROBETÃO � CORTE, FURAÇÃO E DEMOLIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2204/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 502915480; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010823.

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

Alteração da sede social para Rua 13, 26, Parque Industrial do
Barreiro, Barreiro.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617220

JÚLIO MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 608;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/010912.

Certifico que, pela acta n.º 21 de 2 de Dezembro de 2000, foi
alterado o pacto, passando o artigo 3.º do contrato a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado por entrada de dinheiro,
é de 5000 euros e é formado por três quotas, duas quotas de valor
nominal de 833,33 euros cada, pertencentes aos sócios Carlos Dias
Martins e Angelina da Glória Matias Dias Martins, e outra quota de
valor nominal de 3333,34 euros, pertencente ao sócio Júlio Matias.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614166

PINCONTEL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504735900; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614140

ALMACAR � VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2003;
identificação de pessoa colectiva n.º 501821406; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010920.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15614069

LUSO BAC � SOCIEDADE ELÉCTRICA
DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138150; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010918.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617971

SPAIA � SERVIÇO PERSONALIZADO DE ASSISTÊNCIA
AO IDOSO E ACAMADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2531;
identificação de pessoa colectiva n.º 504468316; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010917.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617041

PNEUAUTO � COMÉRCIO DE PNEUS
E PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 897;
identificação de pessoa colectiva n.º 501813284; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010911.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617602

DIMASUL � DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1384;
identificação de pessoa colectiva n.º 502654643; número e data da
apresentação: 3.ª PC 010913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617882
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JOAQUIM & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2072;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630926; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617033

J. D. VARELA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2413;
identificação de pessoa colectiva n.º 504198076; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 13269054

NUTASA � NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1146;
identificação de pessoa colectiva n.º 502262206; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12085154

ABAR � ABASTECEDORA CENTRAL DE PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888911; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12085111

AGI � AGROPECUÁRIOS COMERCIAL E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 502904569; número e data da
apresentação: 3.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12085090

NUTROLEO � FARINHAS E ÓLEOS VEGETAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822671; número e data da
apresentação: 4.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12085103

UNIMAIOR � UNIÃO DE DISTRIBUIDORES
DE PRODUTOS PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888300; número e data da
apresentação: 5.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12086118

COPERPOR � COMPANHIA LEITEIRA
DO PORTO ALTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503536903; número e data da
apresentação: 6.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12086142

MERCZOO � NUTRIÇÃO PROFISSIONAL
PARA ANIMAIS DE COMPANHIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2182;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822655; número e data da
apresentação: 7.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12086126

RECOGAL � LEITES DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2392;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158775; número e data da
apresentação: 8.ª PC 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 12086134

ALFALPOR � ARMAZÉM DE ASFALTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1578;
identificação de pessoa colectiva n.º 502907061; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617394



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 9 de Novembro de 2001 23 928-(201)

QUADRISEGUR � SEGURANÇA, VIGILÂNCIA
DE PESSOAS E BENS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2770;
identificação de pessoa colectiva n.º 505067258; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010824.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 13384961

ANAS E BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2724;
identificação de pessoa colectiva n.º 504923064; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010824.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 13384953

GLÓRIA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2086;
identificação de pessoa colectiva n.º 503668222; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617475

ESPADA DO SENHOR, LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2294;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006010; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010904.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617521

MEDIVIBRA � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS MEDICINAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2676;
identificação de pessoa colectiva n.º 504790625; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010906.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617564

ALMEIDA CERQUEIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 501192190; número e data da
apresentação: 1.ª PC 010907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 14388839

CENTRO DE ABATE DE AVES DO BARREIRO
DE IRMÃOS CARVALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 562;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961026; número e data da
apresentação: 2.ª PC 010907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 14389622

GRUTÉCNICA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
& FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 756;
número e data da apresentação: 3.ª PC 010907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 14389738

MENDES & MALVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233920; número e data da
apresentação: 4.ª PC 010907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 14389835

ADITIVIDADE � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2570;
identificação de pessoa colectiva n.º 504443712; número e data da
apresentação: 3.ª PC 010911.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617599

SURCOTUL � SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2051;
identificação de pessoa colectiva n.º 500277923; número e data da
apresentação: 4.ª PC 010911.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617580

VICE VERSA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2567/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504371983; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 3 e 4/010829.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Carla Cristina Graça da Palma Ramires renunciou à gerência em
12 de Janeiro de 2000.

Vítor Manuel de Freitas Lopes nomeado gerente em 12 de Janei-
ro de 2000.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Helena Maria
Machete de Oliveira. 15617777

MOITA

J. DUARTE & ALMEIDA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 11/1, 108, rés-do-chão, esquerdo,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 414/860127;
identificação de pessoa colectiva n.º 501623167; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 1/05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 9, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: aumento de capital com a quantia de 34 081 080$,
subscrito da seguinte forma: Maria Fernanda Milheiro de Almeida
Duarte, 22 494 080$40, Mara Sofia de Almeida Duarte,
5 793 929$80, e Fernando Alexandre de Almeida Duarte,
5 793 929$80.

Alteração parcial do pacto social, quanto aos artigos 1.º e 3.º:
Sede: Estrada Nacional n.º 11/1, 108, rés-do-chão, esquerdo, Bai-

xa da Banheira, Moita.
Capital: 200 000 euros.
Sócios e quotas unificadas: Maria Fernanda Milheiro de Almeida

Duarte, 132 000 euros, Mara Sofia de Almeida Duarte e Fernando
Alexandre de Almeida Duarte, 34 000 euros cada.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 15390659

HMNO � INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Agostinho Neto, 13, Penteado, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1976/
20010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
10092001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Nuno
Vasco Ferreira de Oliveira e Hélio Manuel Jorge Marques, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HMNO � Instalações de Tele-
comunicações e Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Agostinho Neto,
13, Penteado, freguesia e concelho da Moita.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e venda de teleco-
municações e informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

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

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

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o 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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência nesse período logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 15390667

QUINTA DA ESTRAGADA � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta da Estragada, Estrada Nacional n.º 11,
Chão Duro, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1972/
20010904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
04092001.
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Certifico que entre Maria da Piedade dos Santos Fulgêncio Lopes,
Ana Rita Fulgêncio Lopes e Fernando Miguel Fulgêncio Lopes foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quinta da Estragada � Manu-
tenção e Reparação de Veículos Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Estragada, Estrada
Nacional n.º 11, Chão Duro, freguesia e concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis. Compra, venda, arrendamento, subarrenda-
mento e exploração de qualquer tipo de bens imóveis e direitos reais
sobre os mesmos, bem como a revenda dos imóveis adquiridos para
esse. Construção, reconstrução, melhoramento ou reabilitação por
conta própria ou de terceiros de edifícios para habitação, comércio,
indústria ou de serviços, bem como a promoção de vendas a terceiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Maria da Piedade dos
Santos Fulgêncio Lopes, duas iguais do valor nominal de 2000 eu-
ros, pertencente uma a cada um dos sócios Fernando Miguel Fulgên-
cio Lopes e Ana Rita Fulgêncio Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria da Piedade dos
Santos Fulgêncio Lopes.

5 � São conferidos poderes especiais à gerência para participar
com a sociedade noutras, mesmo que o objecto delas não coincida,
no todo ou em parte, com aquele que ela está exercendo, ou regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital soci-
al de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639723

CASA RAMALHO � COMÉRCIO TELECOMUNICAÇÕES
MÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 11, 203-A, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1975/
20010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
10092001.

Certifico que entre João Manuel dos Santos Ramalho e Maria
Madalena Brincheiro dos Reis Ramalho foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Ramalho � Comércio
Telecomunicações Móveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 11, 203-
-A, Baixa da Banheira, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da
Moita.

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 em venda telecomunicações e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio João Manuel dos
Santos Ramalho, e outra do valor nominal de 10 000 euros, perten-
cente à sócia Maria Madalena Brincheiro dos Reis Ramalho.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639910
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VÍTOR PINHEIRO � SOCIEDADE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua do Padre António Vieira, 14, Arroteias,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1978/
20010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
12092001.

Certifico que entre Vítor Marçal Silvestre Pinheiro e Vítor Ma-
tias da Silva Pinheiro foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Pinheiro � Sociedade
Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre António Vieira,
14, Arroteias, freguesia de Alhos Vedros, concelho da Moita.

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 em transportes públicos ocasio-
nais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes, nos termos da lei.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere ao sócio não cedente.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639758

MÁRIO ALBERTO � ESTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Conde Ferreira, 3, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1973/
20010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
06092001.

Certifico que Mário Alberto Pereira de Almeida constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Alberto � Estores, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Conde Ferreira, 3,
freguesia e concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem e reparação de es-
tores, polibans, grades de protecção e toldos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital 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
exercendo.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639731

BARTOLOMEU CAMPANTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Libertador Simão Bolívar,
Alto do Carvalhinho, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1974/
20010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
06092001.

Certifico que Bartolomeu dos Santos Campante constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bartolomeu Campante, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Libertador Simão
Bolívar, Alto do Carvalhinho, freguesia e concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação de automóveis: bate-
-chapas, pintura e mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639740
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TRIBE STATION � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, 11, cave direita,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1977/
20010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
12092001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Or-
lando Manuel Russo e Maria Filomena Assunção Gabão Russo, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRIBE STATION � Comércio
de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Namora, 11,
cave, direita, Baixa da Banheira, freguesia de Baixa da Banheira,
concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de vestu-
ário, calçado e acessórios. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 3000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A 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 previsto na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria
Lucas Bolina. 15390675

MINEIRO & ZUZARTE, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, lote 104, Fontainhas,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1374/
210797; identificação de pessoa colectiva n.º 500459916; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 2/12092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 8, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: aumento de capital com a quantia de 602 410$,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.

Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas unificadas: Arlindo Vilas Boas de Almeida e

Teodora Maria Pereira de Almeida, 2500 euros cada.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 15390705

SEBASTIÃO MARTINS SERUCA, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 41-A,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1240/
960626; identificação de pessoa colectiva n.º 500557764; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 3, 5 e 6/05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos: renúncia à gerência, em 6 de Agosto de 2001,
dos ex-sócios Maria Filomena Ribeiro Alves e José Manuel Nunes
da Cruz Seruca, e aumento de capital com a quantia de 502 410$,
subscrito pelo sócio único, tendo em consequência alterado o con-
trato quanto aos artigos 3.º e 7.º

Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: Lister Morgado Seruca, 5000 euros.
Gerência: pertence ao sócio Lister Morgado Seruca.
Forma de obrigar a sociedade: é suficiente a assinatura do gerente.

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

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 15390268

TERMOGOD � GESTÃO TÉCNICA
DE COGERAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Diu, 53, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1260/
960926; identificação de pessoa colectiva n.º 503749737; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/23072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 3, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: aumento de capital com a quantia de 4 512 050$,
subscrito por João do Rosário Godinho, com 3 759 640$, e por
Maria Rosária Marques Pinto Godinho, com 752 410$.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º
Objecto: a actividade de administração, gestão técnica de cogeração

e manutenção de edifícios, manutenção de instalações especiais,
construção civil, construções e reconstruções de interiores, compra
e venda de imóveis, compra e venda de materiais e equipamentos,
montagem de instalações eléctricas e seus equipamentos, condução,
manutenção e assistência a instalações industriais e especiais, refri-
geração e climatização.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas: João do Rosário Godinho, 20 000 euros, e Maria

Rosária Marques Pinto Godinho, 5000 euros.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 16638409

IMOBROEGA � PROMOÇÃO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Estrada Municipal n.º 1022, Edifício Mimogal,
Pinhal da Areia, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1979/
20010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
12092001.

Certifico que entre Carlos Manuel Ferreira da Paz Ramildes e
Maria Amélia Rodrigues dos Reis Paz Ramildes foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOBROEGA � Promoção e
Gestão Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal n.º 1022,
Edifício Mimogal, Pinhal da Areia, freguesia e concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção e gestão de bens
imobiliários, próprios ou de terceiros, designadamente de loteamen-
tos e de construção de edifícios, administração de condomínios ou
outro património imobiliário, bem como revenda de adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639766

PALMELA

SOM DO PINHAL II MULTIMÉDIA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Capitães de Abril, bloco B, E 27,
Pinhal Novo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2174/
20010817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010817.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que Som do Pinhal Rádio � Cooperati-
va de Responsabilidade Limitada, Avenida dos Capitães de Abril,
bloco B, E 11, Pinhal Novo, constituiu a sociedade em epígrafe, que
passa a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Som do Pinhal II
Multimédia � Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado
a partir de hoje.

2.º

1 � A sede social é na Avenida dos Capitães de Abril, bloco B, E
27, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

2 � Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências ou outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto social a gestão de meios audiovisu-
ais, actividades de rádio e televisão, produção, divulgação de progra-
mas de rádio, televisão, cinema, vídeo e filmes, espectáculos, gestão
de suportes publicitários, reprodução e suportes gravados, publicida-
de, edição e impressão de livros, jornais, revistas e outras publica-
ções periódicas, edição de gravações de som, difusão de rádio e te-
levisão.

4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única, no valor nominal de
5000 euros, detida pelo Som do Pinhal Rádio � Cooperativa de Ra-
diodifusão, Cooperativa de Responsabilidade Limitada.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, em juízo e
fora dele, cabe à gerência composta por três elementos, nomeada
pelo sócio único em acta por ele assinada.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois dos
três gerentes, excepto no caso de mero expediente, em que bastará
a assinatura de um.

3 � À gerência são conferidos poderes para adquirir, alienar ou
onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, nomeadamente veículos
automóveis, assim como dar ou tomar de arrendamento quaisquer
imóveis ou aluguer de bens móveis, aceitar letras, negociar e outor-
gar, ou desistir ou transigir em qualquer processo judicial.

4 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração outorgada por dois dos
seus gerentes.

5 � A gerência será remunerada se tal for deliberado pela assem-
bleia geral.

6.º

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

7.º

1 � A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade as-
sumindo desde já de pleno direito a responsabilidade pelo pagamen-
to de todos os encargos e despesas com a constituição, publicação e
registo do contrato social, podendo para o efeito efectuar o levan-
tamento do capital depositado no banco.

2 � A sociedade é desde já autorizada a celebrar negócios jurídi-
cos, dentro do âmbito do seu objecto social, com o seu único sócio.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 15575292

 LARGEFRAME � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Quinta da Marquesa, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2176/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505206439; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010906.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi alterado na totalidade o contrato
da sociedade em epígrafe, onde consta o aumento de capital,
redenominação em euros e transformação em sociedade anónima,
ficando a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º José Luís Tarouca Gil;
2.º Aida Rosa Henriques Ferreira de Oliveira;
3.º Luís Filipe Pereira de Oliveira;
4.º Sofia Alexandra Fernandes da Silva;
5.º Vasco Soares da Gama;
6.º Vítor Hugo Leal do Carmo.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado e que faz parte integrante da escritura lavra-
da a fl. 104, do Livro de Notas para escrituras diversas n.º 164-F, do
Cartório Notarial da Baixa da Banheira.

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LARGEFRAME � Utili-
dades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Quinta da Marquesa, freguesia de Quinta
do Anjo, concelho de Palmela, podendo ser transferida, nos termos
da lei, por simples decisão do administrador.

2 � Também por simples decisão do administrador, a sociedade
poderá estabelecer sucursais, delegações, agências ou qualquer outra
forma de representação local dos interesses da sociedade.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é indústria, comércio, importação, expor-
tação, representações e consignações de utilidades, decoração, ves-
tuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamentos, urbanizações,
construção civil, empreitadas de obras públicas e privadas, concep-
ção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imo-
biliários, a compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a revenda
dos adquiridos para esse fim e investimentos imobiliários.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos da lei, adquirir e alienar
participações em sociedades com objecto diferente do referido no
artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participações.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 5000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 100 euros.

2 � A administração, com o parecer favorável do órgão de fisca-
lização, pode deliberar aumentar o capital social por entradas em
dinheiro até ao limite de 250 000 euros, competindo-lhe fixar as
condições da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da
lei e do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo ser
representadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de
1000 acções ou revestir forma escritural livremente convertíveis a
pedido e expensas do accionista.

2 � Os títulos são assinados pelo administrador, podendo a assi-
natura ser a chancela.

3 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição, as-
sim como acções sem direito a voto conferindo estas últimas o di-
reito a dividendo a fixar pela assembleia geral.

4 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal acrescido, ou não, de um prémio.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

ARTIGO 8.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, sendo nomi-
nativas; ou

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao por-
tador.

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

3 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 10 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente ou outro
accionista, mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando
nome, domicílio do representante e data da assembleia, devendo os
accionistas que sejam pessoas colectivas fazer-se representar nos ter-
mos gerais do direito que lhes for aplicável ou por outro accionista.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação desde
que se encontrem presentes accionistas que representem mais de
50 % do capital social, salvo no caso de assembleia destinada a de-
liberar sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação ou dissolução da sociedade, em que só poderá funcionar
desde que se encontrem presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos, acções correspondentes a dois terços do
capital social.

ARTIGO 11.º

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

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade é gerida por um só administrador.
2 � O administrador caucionará ou não exercício do seu cargo,

conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 13.º

Compete ao administrador, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens, podendo delegar estes poderes em mandatário;

c) Elaborar e decidir sobre o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis, in-

cluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer outros ins-
trumentos de aplicação financeira;

e) Decidir que a sociedade se associe com outras pessoas, nos ter-
mos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Emitir obrigações e contrair empréstimos sob qualquer outra
forma junto de instituições de crédito ou de outros estabelecimentos
financeiros nacionais ou internacionais, aceitando a fiscalização das
entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer outras pessoas,
individuais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras
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empresas ou para representar a sociedade na celebração de determi-
nados actos ou contratos;

h) Designar o secretário da sociedade, nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

Sem prejuízo das limitações previstas no presente contrato, to-
dos os documentos que obriguem a sociedade terão validade quando
assinados:

a) Pelo administrador;
b) Por um mandatário.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, nos
termos da lei.

ARTIGO 17.º

A sociedade poderá ser dotada de um secretário, mediante decisão
do administrador único, nos termos da lei.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

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

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionis-
tas por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos
órgãos sociais, podendo a remuneração do administrador consistir
parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício não superi-
or a 5 %.

ARTIGO 19.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei devam destinar à formação
da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria sim-
ples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuií-los ou afectá-
-los a reservas, total ou parcialmente, em qualquer percentagem.

2 � O administrador, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os accio-
nistas.

Mais certifico que foram nomeados em 31 de Maio de 2001, para
o período de 2001-2005: administradora, Aida Rosa Henriques Fer-
reira de Oliveira; fiscal único; efectivo, Rogério Carlos Guedes Co-
elho (revisor oficial de contas); suplente, José Candeias Lourenço
(revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 15575314

SEIXAL

SALMA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3973/
960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503679089; inscrição
n.º 3/010913; número e data da apresentação: 4/010913.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

4.º
Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833821

TRANSMILHAÇOS � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5125/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504317970; inscrições
n.os 2, 1 e 3/010912; números e data das apresentações: 7, 8 e 9/
010912.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

5.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Álvaro da
Pinha Reino ou com a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo
uma a daquele Álvaro da Pinha Reino.

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

1 � Apresentação n.º 8/010912 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Álvaro da Pinha Reino, por re-

núncia, em 9 de Agosto de 2000.
3 � Apresentação n.º 9/010912.
Designação da gerente Sónia Cristina Afonso Troles, solteira,

maior, em 30 de Agosto de 2000.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833813

LEITÃO MORAIS � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6187/
010615; inscrição n.º 2/010912; número e data da apresentação: 2/
010912.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 2/010912.
Designação do gerente Agostinho Pereira da Silva Filho, casado,

em 30 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833805

MATOS & NUNO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2641/
920709; identificação de pessoa colectiva n.º 502798440; inscrição
n.º 3/010910; número e data da apresentação: 4/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social, dividido em três quotas: uma de
4000 euros, pertença do sócio José Virgílio Crespo Matos, outra de
500 euros, pertença da sócia Maria de Fátima de Sousa Mendes de
Almeida, e outra de 500 euros, pertença ao sócio Nuno Miguel
Rendilheiro de Matos.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833791
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DETEC � DESENHO TÉCNICO DE ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL E NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1766/
890628; identificação de pessoa colectiva n.º 502182687; inscrição
n.º 3/010910; número e data da apresentação: 7/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

Capital

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

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833783

SAUDELAR � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2454/
920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502670231; inscrições
n.os 3 e 5/010907; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/010907.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

3 � Apresentação n.º 6/010907 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Cristina Maria Lontro Martins

Carvalho, por renúncia, em 12 de Fevereiro de 2001.
Designação do gerente Manuel António dos Santos Gonçalves, em

12 de Fevereiro de 2001.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 7.º do contrato, tendo
em consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

A sede social é na Rua de São Francisco de Assis, lote 4403, Pi-
nhal do General, Quinta do Conde, freguesia de Fernão Ferro, con-
celho do Seixal.

7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em

todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833643

LEONEL ANTÓNIO BARREIRA � MATERIAL
ELÉCTRICO ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6312/
010828; inscrição n.º 1/010828; número e data da apresentação: 1/
010828.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do cartório, em
exercício e em substituição legal da notária do referido cartório,
Maria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, compareceram como
outorgantes:

1.º Leonel António Barreira, natural da freguesia de Moita de
Ferreiros, concelho da Lourinhã, casado com a segunda outorgante
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua Cinquen-
ta e Oito, lote 401, Fernão Ferro;

2.º Maria Natália Silva Diogo Barreira, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casada com o primeiro
outorgante no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 68069, de 26 de Março
de 2001, e 4655561, de 26 de Março de 2001, ambos passados pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Leonel António Barreira �
Material Eléctrico Iluminação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Cinquenta e Oito, lote
401, Redondos, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda por grosso de material
eléctrico, iluminação.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Leonel António Bar-
reira.

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 empre-
sas.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833511

LIVE GESTE SERVICES � CONSULTORIA
DA QUALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6328/
010905; inscrição n.º 1/010905; número e data da apresentação: 2/
010905.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, com-
pareceu como outorgante João Luís da Silva Cavaco Martins, sol-
teiro, maior, natural da freguesia e concelho do Barreiro, e residen-
te na Rua de Paio Pires Futebol Clube, 9, 1.º, frente, Paio Pires,
Seixal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 10788175, de 28 de Junho de 1997, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Live Gest Services � Consulto-
ria da Qualidade, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paio Pires Futebol
Clube, 9, 1.º, frente, Paio Pires, freguesia de Aldeia de Paio Pires,
concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria da qualidade e presta-
ção de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos da lei, em agrupamen-
tos complementares de empresas e no capital social de outras socie-
dades, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833546

EXCESSO CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5263/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 505547054; inscrição
n.º 1/010911; números e data das apresentações: 2 e 3/010911.

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

1 � Apresentação n.º 2/010911 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Vítor Manuel Oliveira Quintão

Martins, por destituição, em 31 de Junho de 2001.
1 � Apresentação n.º 3/010911 � Averbamento n.º 2.
Deslocação da sede para a Avenida do Dr. Arlindo Vicente, 78,

cave, esquerdo, Torre da Marinha, Arrentela, Seixal.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833767

ISITUBOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6316/
010831; inscrição n.º 1/010831; número e data da apresentação: 4/
010831.

Constituição de sociedade

No dia 22 do mês de Agosto do ano de 2001, no Cartório Nota-
rial de Ferreira do Alentejo, perante mim, licenciada Teresa Isabel
Batista Mendes Nóbrega, respectiva notária, compareceu como ou-
torgante Isidoro Manuel Mendes, identificação fiscal n.º 145145638,
casado com Maria da Conceição Roberto Epifânio Mendes sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Beja (San-
tiago Maior), concelho de Beja, residente habitualmente na Rua do
Marialva, 122, Vale de Milhaços, Corroios, Seixal, titular do bilhete
de identidade n.º 5233731, emitido em 8 de Abril de 1994, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu menci-
onado bilhete de identidade.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ISITUBOS � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marialva, 122, Vale de
Milhaços, Corroios, Seixal.

3 � A gerência poderá, por simples deliberação, deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limí-
trofe e, bem assim, criar ou extinguir sucursais, filiais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, independente-
mente da sua situação geográfica, em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividade de construção civil, cana-
lizações, águas, esgotos, gás, electricidade, pintura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio, Isidoro Manuel Mendes.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a designar pelo sócio único, ficando desde já nomeado gerente o dito
sócio Isidoro Manuel Mendes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833600

REPAIMA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3573/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503409570; inscrição
n.º 8/010906; número e data da apresentação: 6/010906.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

8 � Apresentação n.º 6/010906 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Leonel de Almeida de Sousa, por

destituição, em 3 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833686

EMBRAGÁS � INSTALAÇÃO E MONTAGEM
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5710/
000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505025086; inscrição
n.º 3/010907; números e data das apresentações: 3 e 4/010907.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato,
tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Marcos de Portu-
gal, 17, 1.º, esquerdo, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5002 euros e 95 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas: uma



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 260 � 9 de Novembro de 2001 23 928-(211)

do valor nominal de 4752 euros e 80 cêntimos, pertencente ao só-
cio Miramar Rocha, e outra do valor nominal de 250 euros e 15 cên-
timos, pertencente à sócia Roseli da Graça Rocha.

ARTIGO 4.º

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

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.)
16833694

SALÃO DE CHÁ O MEU SONHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4800/
980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504203932; inscrição
n.º 1/010907; número e data da apresentação: 12/010907.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 12/010907 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Maria da Conceição de Jesus San-

tos Nunes Rebotim, por renúncia, em 14 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833708

XALCONTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 981/831202;
identificação de pessoa colectiva n.º 501403760; inscrição n.º 8/
010910; número e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social realizado é de 5000 euros e corresponde à soma
das quotas dos dois sócios, do seguinte modo: sócio Pedro Augusto
da Fonseca Carvalho, uma quota do valor nominal de 3333,33 euros;
sócio Fernando de Sousa Viegas, uma quota do valor nominal de
1666,67 euros.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimi-
dade dos votos de todos os sócios.

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.)
16833716

SOLUÇÃO ÓPTIMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4769/
980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504457136; inscrição
n.º 3/010910; número e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio.

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.)
16833724

BRAGA & LOUREIRO � PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4129/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503774006; inscrição
n.º 3/010910; número e data da apresentação: 3/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 57 478 euros
e 98 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas: uma de
51 730 euros e 33 cêntimos, pertencente ao sócio José Martins
Loureiro, e uma de 5748 euros e 65 cêntimos, pertencente à sócia
Maria Antónia de Almeida Braga Loureiro.

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.)
16833732

ACRS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2655/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502810327; inscrição
n.º 4/010910; número e data da apresentação: 5/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 939 euros e 90 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 12 469 euros e 95 cêntimos.

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.)
16833740

VOLBAR � PROJECTO E MONTAGENS
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E DE FLUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1806/
890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502213850; inscrição
n.º 3/010910; número e data da apresentação: 6/010910.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

4.º
Capital

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

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.)
16833759

URBAVERDE � ESTUDOS E EXECUÇÃO
DE SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6322/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresentação: 3/
010904.
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Contrato de sociedade

No dia 26 de Junho de 2000, no 21.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, licenciada Lídia Pereira Nunes de Menezes, respecti-
va notária, compareceram como outorgantes:

1.º Luís Manuel Sampaio Valente de Carvalho, natural de Lisboa,
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, casado, residente na Rua
de Francisco de Almeida, 15, em Caxias, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 6002686, datado de 11 de Setembro de 1997, emitido em
Oeiras pelos Serviços de Identificação Civil, que outorga na qualida-
de de gerente, em representação da sociedade comercial por quotas
Centro de Jardinagem de Fernão Ferro, L.da, com sede ao quilóme-
tro 7 da Estrada Nacional n.º 378, Fernão Ferro, Seixal, identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503535389, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial do Seixal sob o n.º 3765, com o capital
social de 5 000 000$, com poderes para este acto que verifiquei em
face da certidão comercial arquivada neste cartório a instruir a es-
critura exarada a fl. 37 do livro n.º 223-M, e ainda, em face da fo-
tocópia da acta n.º 8, respeitante à reunião da assembleia geral da
sociedade de 15 de Maio findo, que arquivo;

2.º Pedro Miguel de Almeida Bentes, natural de Lisboa, da fregue-
sia da Pena, casado com Dolores Elisabete Rebocho da Silva Ama-
dor Bentes sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida de Rui Grácio, 58, 4.º, esquerdo, Santa Marta de Corroios,
2855 Corroios, titular do bilhete de identidade n.º 8557691, datado
de 23 de Outubro de 1998, emitido em Lisboa pelos Serviços de
Identificação Civil, identificação fiscal n.º 200165127.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus re-
feridos bilhetes de identidade.

Pelos outorgantes, na qualidade em que outorgam, foi dito que pela
presente escritura fazem entre a representada do primeiro outor-
gante e o segundo um contrato de sociedade comercial por quotas
com a denominação de Urbaverde � Estudos e Execução de Siste-
mas de Rega, L.da, com sede ao quilómetro 7 da Estrada Nacional
n.º 378, no lugar e freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal,
que tem por objecto o estudo e execução de sistemas de rega e es-
paços verdes;

A sociedade tem o capital social de 6000 euros, inteiramente reali-
zado em dinheiro, o qual se encontra depositado no Banco Espírito
Santo, S. A., e fica a reger-se pelos artigos constantes do documento
complementar anexo a esta escritura, elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo conhe-
cem perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitura.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo comercial no
prazo de três meses.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Urbaverde � Estudos
e Execução de Sistemas de Rega, L.da, e tem sede na Estrada Nacio-
nal n.º 378, ao quilómetro 7, freguesia de Fernão Ferro, concelho
do Seixal, e durará por tempo indeterminado.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, mediante simples deliberação da
gerência.

3 � Os sócios poderão deliberar a constituição de filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação, no País ou no es-
trangeiro.

4 � A sociedade poderá livremente participar no capital social de
outras sociedades comerciais, consórcios ou agrupamentos comple-
mentares de empresas, ainda que com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o estudo e execução de sistemas de
rega e espaços verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais no valor
nominal de 3000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Centro de Jardinagem de Fernão Ferro, L.da e Pedro Miguel de
Almeida Bentes.

ARTIGO 4.º

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

2 � A exigibilidade das prestações suplementares de capital de-
pende de deliberação dos sócios, tomada por maioria de 70 % do
capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos, a remune-
rar ou não nos termos do respectivo contrato, o que dependerá de
prévia deliberação dos sócios.

2 � Os suprimentos prestados podem não ser proporcionais às
quotas detidas pelos sócios e recair apenas sobre algum deles.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A divisão e cessão de quotas a terceiros obedecerá às regras

constantes dos números seguintes.
3 � A divisão e cessão a terceiros está sujeita ao prévio consen-

timento da sociedade, dado por deliberação unânime dos sócios não
cedentes no prazo de 60 dias a contar da recepção da carta referida
no número seguinte.

4 � O cedente solicitará o consentimento da sociedade através
de carta registada com aviso de recepção, onde indicará o preço
pretendido, o cessionário e demais condições da cessão.

5 � Caso a sociedade autorize a cessão, os restantes sócios go-
zam do direito de preferência na aquisição da quota ou quotas a se-
rem cedidas, direito esse que exercerão de harmonia com o disposto
nos números seguintes.

6 � Os restantes sócios comunicarão ao cedente, por meio de
carta registada com aviso de recepção, no prazo de 15 dias a contar
da autorização referida no n.º 5 supra, se desejam exercer o seu di-
reito.

7 � Se vários sócios desejarem exercer a preferência, a quota ou
quotas a ceder serão repartidas entre eles proporcionalmente à sua
participação no capital social.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de morte ou interdição de algum dos sócios, a quota
considera-se transmitida aos sucessores do falecido ou interdito se
não for amortizada pela sociedade no prazo de 60 dias após o co-
nhecimento por qualquer gerente de tal morte ou interdição.

2 � Caso a quota se transmita aos sucessores do falecido ou in-
terdito, estes de entre si deverão nomear, no prazo de 30 dias, um
único representante perante a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá adquirir ou amortizar quotas, por delibe-
ração dos sócios tomada por maioria de 70 % do capital, quando
ocorrer um dos seguintes factos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Recusa da sociedade em prestar o consentimento para a cessão

de uma quota nas condições previstas da lei;
c) Arresto, penhora ou qualquer outra providência judicial, inclu-

indo divórcio ou separação, que retire a quota da disponibilidade do
sócio;

d) Por morte ou interdição de um sócio.
2 � A deliberação de aquisição ou amortização deverá ser toma-

da no prazo de 90 dias a contar do conhecimento por qualquer dos
gerentes de qualquer dos factos referidos no número anterior.

3 � A contrapartida da aquisição ou amortização, excepto no caso
previsto na alínea a) do n.º 1, será o valor de liquidação da quota,
determinado por um revisor oficial de contas, designado na delibe-
ração de aquisição ou amortização.

4 � A amortização ou aquisição considera-se efectuada da data
do pagamento do respectivo valor contra recibo ou pelo depósito
numa instituição de crédito.

5 � O pagamento do preço poderá ser efectuado em seis presta-
ções semestrais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a pri-
meira no 8.º dia subsequente ao da sua fixação definitiva.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer sócio pode ser excluído da sociedade nos casos pre-
vistos na lei ou sempre que o seu comportamento desleal ou grave-
mente perturbador do funcionamento cause para esta ou possa vir a
causar-lhe prejuízos relevantes.

2 � São, nomeadamente, causa de exclusão a prática de qualquer
dos seguintes actos:

a) Cessão de quota sem observância do disposto no artigo 6.º;
b) Violação das normas de concorrência com a sociedade previs-

tas na lei;
c) Violação dos deveres sociais previstos no n.º 5 do artigo 11.º
3 � A deliberação de exclusão deve ser tomada pela maioria de

70 % do capital, caso a lei não exija imperativamente maioria su-
perior.
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4 � É aplicável ao caso de exclusão o disposto nos n.os 2, 3, 4 e
5 do artigo 8.º

ARTIGO 10.º

1 � Salvo acordo unânime, as deliberações são tomadas por es-
crito ou em assembleia geral.

2 � As deliberações dos sócios são tomadas se obtiverem maioria
de 70 % dos votos emitidos, excepto nos casos em que a lei exija
maioria superior ou noutros expressamente referidos nos presentes
estatutos e nas percentagens de votos aí fixadas.

3 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada com
pelo menos 15 dias de antecedência, a não ser que a lei exija outras
formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade é representada, em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, pela gerência.

2 � A gerência, dispensada de caução, é exercida pelos sócios Luís
Manuel Sampaio Valente de Carvalho, em representação do sócio
Centro de Jardinagem de Fernão Ferro, L.da, e Pedro Miguel Bentes,
que ficam desde já nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, com a
assinatura conjunta de dois gerentes.

4 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

5 � Os gerentes não poderão praticar em nome da sociedade
quaisquer actos de favor, como por exemplo, sem limitar, fianças,
avales, abonações e letras de favor, salvo quando expressamente
autorizados para o efeito em assembleia geral.

6 � Os gerentes serão pessoalmente responsáveis por quaisquer
actos e contratos que assumam ou celebrem em nome da sociedade
e que venham a revelar-se-lhe prejudiciais, contrariem as delibera-
ções tomadas em assembleia geral, estejam em oposição com os
presentes estatutos ou fora do objecto social.

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada à reserva
legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral por
maioria simples.

2 � A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no
decurso do exercício, com observância das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade dissolve-se pela vontade dos sócios que repre-
sentem pelo menos 75 % do capital social.

2 � No caso de dissolução, serão liquidatários os sócios, que pro-
cederão à partilha conforme acordem por maioria e por direito.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833597

D. P. B. � SOCIEDADE DE METALOMECÂNICA
E ENGRENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5252/
990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504385550; inscrição
n.º 3/010906; números e data das apresentações: 3 e 4/010906.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato, tendo
em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do va-
lor nominal de 2250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios
João Augusto Duarte dos Santos e Silvina da Conceição Prado dos
Santos Duarte, e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio Chunilal Bica.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios João
Augusto Duarte dos Santos e Silvina da Conceição Prado dos Santos
Duarte, já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833627

EUROWAY � CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6329/
010906; inscrição n.º 1/010906; número e data da apresentação:
1/010906.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do cartório, em
exercício e em substituição legal da notária do referido cartório,
Maria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Miguel de Sousa Valada Freixedas Bragança, natural da
freguesia das Mercês, concelho de Lisboa, casado com a segunda
outorgante sob o regime da separação de bens, residente na Rua do
Embaixador Martins Janeira, 11, 9.º, esquerdo, Lisboa;

2.º Ana Sofia Diogo Carvalho Freixedas Bragança, natural da
freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, casada com o
primeiro outorgante no indicado regime de bens e com ele resi-
dente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 9524096 e 10032103,
ambos de 21 de Agosto de 2000, passados pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROWAY � Consultoria Fis-
cal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 1.º de Maio, 35, 3.º,
D, Amora, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria fiscal de gestão e de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833619
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CEREJO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6330/
010906; inscrição n.º 1/010906; número e data da apresentação: 5/
010906.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Junho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da Con-
ceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do cartório, em
exercício e em substituição legal da notária do referido cartório,
Maria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, compareceram como
outorgantes:

1.º José Marques Pires Cerejo, natural da freguesia de Santa
Engrácia, concelho de Lisboa, casado com Maria Augusta Barata
Antunes Cerejo sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Chianca Garcia, lote 123, Quinta da Queima da Corroios;

2.º Samuel Barata Antunes Marques Cerejo, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Nádia
Sofia Gomes Calado Cerejo sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Urbanização Marisol, lote 441-A, 3, rés-do-chão,
esquerdo, Charneca da Caparica.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 2068146, de 9 de Setem-
bro de 1992, e 9890287, de 17 de Setembro de 1997, emitidos o
primeiro pelo extinto CICC e o segundo pelos SIC de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cerejo & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Foros da Amora, 161,
loja A, Amora, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares e comércio de automóveis usados.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Samuel Barata Antu-
nes Marques Cerejo

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833635

J. ANTÓNIO BISMARCK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6332/
010910; inscrição n.º 1/010910; número e data da apresentação: 8/
010910.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes José António Benito e Bismarck de Melo,
identificação fiscal n.º 119127946, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, e mulher, Teresa Maria Cruzeiro de
Ascenção Bismarck de Melo, identificação fiscal n.º 169955176,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na
Rua de Peneda Gerez, 20, Verdizela, Corroios, Seixal, titulares dos
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 2259321, de 25 de
Fevereiro de 1999, e 5041784, de 26 de Junho de 1996, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e ele da cédula pro-
fissional n.º 17505, emitida pela Ordem dos Médicos.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. António Bismarck, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Peneda Gerez, 20,
Verdizela, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 4000 euros, do sócio José António Benito e Bismarck
de Melo, e outra de 1000 euros, da sócia Teresa Maria Cruzeiro de
Ascenção Bismarck de Melo.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Benito
e Bismarck de Melo.

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.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833872

FILOMENA MESTRE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6334/
010913; inscrição n.º 1/010913; número e data da apresentação: 2/
010913.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, com-
pareceu como outorgante Maria Filomena Mestre da Silva Monteiro,
casada sob o regime de comunhão de adquiridos com José António
Monteiro Banha, natural da freguesia de Alcaria Ruiva, concelho de
Mértola, e residente na Rua de Fernão Lopes, 9, 1.º, esquerdo, Al-
mada.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 6192720, de 22 de Fevereiro de 1995, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pela outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filomena Mestre, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade da Praia, 9, 1.º,
esquerdo, Quinta do Passo, Cruz de Pau, freguesia da Amora, conce-
lho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade da construção civil e
carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao não
sócio Manuel Mestre da Silva, casado, residente na Rua da Cidade da
Praia, 9, 1.º, esquerdo, Quinta do Passo, Cruz de Pau, Amora, fican-
do desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ela decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

3 � São atribuídos poderes especiais à gerência para celebrar
contratos de arrendamento, trespasse, locação financeira ou leasing,
contrair empréstimos, bem como adquirir ou alienar bens móveis e
imóveis.

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.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833899

FORMBIT � FORMAÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6339/
010914; inscrição n.º 1/010914; número e data da apresentação: 11/
010914.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º Artur Miguel de Oliveira Gomes Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 200653440, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casado com Maria de Lourdes Oliveira Rodri-
gues Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua do Roque, 19, 4.º, frente, no Fogueteiro, Amora, Seixal, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 9608982, emitido em 19 de Maio de
2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Filipe José Sobreira Sebastião, contribuinte fiscal n.º 177808462,
natural da freguesia de Alvor, concelho de Portimão, casado com
Cristina de Jesus Barata Gonçalves sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Urbanização Cabeço Fonte, lote 42, 2.º,
esquerdo, em Mem Martins, Sintra, portador do bilhete de identida-
de n.º 10041474, emitido em 20 de Setembro de 1999 pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade por quotas nos termos constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORMBIT � Formação Consul-
toria e Serviços Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Roque, 19, 4.º, frente,
no Fogueteiro, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços infor-
máticos. Formação. Explicações. Consultoria não jurídica. Comér-
cio, importação, exportação e representação de produtos e equipa-
mentos informáticos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833902

CAIROPINTAS � SOCIEDADE DE PINTURAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6338/
010914; inscrição n.º 1/010914; número e data da apresentação: 10/
010914.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, com-
pareceu como outorgante Hani Fouad Gerges Barsoum, casado com
Helena Cristina Gomes da Silva sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da República Árabe do Egipto, de nacionalidade egíp-
cia e residente na Avenida de 6 de Novembro de 1836, 308, 4.º,
esquerdo, Torre da Marinha, Seixal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 16171510, de 13 de Janeiro de 1997, emitido pe-
los Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAIROPINTAS � Sociedade de
Pinturas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 6 de Novembro de
1836, 308, 4.º, esquerdo, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pinturas de interior e exterior de
edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833910

PINTO & FILHOS � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6333/
010913; inscrição n.º 1/010913; número e data da apresentação: 1/
010913.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Maria de Fátima Calvão Pinto, natural da freguesia de Loivos,
concelho de Chaves, casada com o segundo outorgante sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Avenida da Fábrica da
Pólvora, 7, Vale Milhaços, Corroios;

2.º Claudino Teixeira Pinto, natural da mesma freguesia de Loivos,
casado com a primeira outorgante no indicado regime de bens e com
ela residente;

3.º Milton Gil Calvão Pinto, solteiro, maior, natural da dita fre-
guesia de Loivos, residente na referida morada da primeira outor-
gante;

4.º Marco André Calvão Pinto, solteiro, maior, natural da fregue-
sia e concelho de Chaves, residente na mencionada morada da pri-
meira outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 3662498, de 23 de Maio
de 1997, 2890323, de 23 de Maio de 1997, 10137051, de 6 de Março
de 1998, e 10357301, de 21 de Março de 2000, todos passados pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto & Filhos � Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Fábrica da Pólvo-
ra, 9, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de cafetaria, pastelaria, gelataria e snak-bar.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais do
valor nominal de 2000 euros, pertencente uma a cada um dos só-
cios Maria de Fátima Calvão Pinto e Claudino Teixeira Pinto, e
duas iguais do valor nominal de 500 euros, pertencente uma a cada
um dos sócios Milton Gil Calvão Pinto e Marco André Calvão Pin-
to.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria de Fátima
Calvão Pinto e Claudino Teixeira Pinto.

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 empre-
sas.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833929

DEUS ESTUQUE � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6335/
010913; inscrição n.º 1/010913; número e data da apresentação: 3/
010913.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, com-
pareceu como outorgante João de Deus Fortes, casado com Maria
de Fátima Monteiro Reis sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural de Cabo Verde, residente na Rua do Infante D. Augusto, 74,
3.º, direito, Cruz de Pau, Amora.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 12655140, emitido em 14 de Julho de 1998 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Deus Estuque � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Augusto, 74,
3.º, direito, Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil, obras
públicas, empreitadas e subempreitadas de construção de casas para
venda; levantamento de estruturas, alvenarias, rebocos e assenta-
mento de ladrilhos. Serviços de estuque.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833937

MERISTÉTICA � SERVIÇOS DE ESTÉTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6340/
010914; inscrição n.º 1/010914; número e data da apresentação: 12/
010914.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 20 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, notária do referido cartório, compareceu como
outorgante Cristina Maria Silva Dias, contribuinte fiscal
n.º 202066401, natural da freguesia e concelho do Sardoal, casada
com Armando António Nabais e Silva sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua da Associação dos Reformados de Cor-
roios, 5, 2.º, frente, Corroios, Seixal, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 9921740, emitido em 12 de Janeiro de 1999 pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de iden-
tidade.

Por ela foi dito que constitui uma sociedade unipessoal por quotas
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MERISTÉTICA � Serviços de
Estética, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Associação dos Refor-
mados de Corroios, 5, 2.º, frente, em Corroios, freguesia de Corroi-
os, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
tratamentos de estética, nomeadamente técnica e unhas, pedicura;
manicura, calista e depilação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5108 euros e 19 cêntimos, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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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 Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833945

MARREIROS E RAMOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6300/
010810; inscrição n.º 1/010810; número e data da apresentação: 7/
010810.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Julho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compare-
ceu como outorgante João Paulo Pacheco Nunes dos Ramos, divor-
ciado, natural da freguesia da Sé, concelho de Lisboa, residente na
Rua da Cidade de Faro, 19, rés-do-chão, Quinta do Conde, Sesimbra,
o qual outorga por si e em representação de António Martinho
Ferreira Nunes dos Ramos e mulher, Amélia Pacheco Marreiros dos
Ramos, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais,
respectivamente, da freguesia e concelho do Entroncamento e da
freguesia e concelho de Aljezur, residentes na Rua de Serpa Pinto,
14, 2.º, direito, Almada, como tudo consta das procurações que se
arquivam.

E pelo outorgante foi dito que constitui entre si e os seus repre-
sentados uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marreiros & Ramos � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 62, lote 364, Redondos,
freguesia de Redondos, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, comér-
cio de materiais de construção, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 2550 euros, pertencente ao sócio António Martinho Fer-
reira Nunes dos Ramos, uma do valor nominal de 1250 euros, per-
tencente à sócia Amélia Pacheco Marreiros Ramos, e outra do valor
nominal de 1200 euros, pertencente ao sócio João Paulo Pacheco
Nunes dos Ramos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Marti-
nho Ferreira Nunes dos Ramos e João Paulo Pacheco Nunes dos
Ramos.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 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 Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833864

EURICO DUARTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4391/
970909; identificação de pessoa colectiva n.º 503951722; inscrição
n.º 3/010917; números e data das apresentações: 2 e 3/010917.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Horácio Carreira da Silva e Eu-
rico José Lopes Duarte.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833953

TRIDECOR � ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3892/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503613177; inscrição
n.º 2/010917; número e data da apresentação: 4/010917.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 4/010917.
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Designação da gerente Anabela Gaspar da Silva Gama Pereira, em
30 de Novembro de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833961

BAÍA CONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6327/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresentação: 8/
010904.

Constituição de sociedade

No dia 20 de Julho do ano 2001, no Cartório Notarial do Seixal,
perante mim, Filipe Pires da Fonseca, respectivo notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Orlando Manuel Rodrigues dos Santos, contribuinte
n.º 132759578, natural da freguesia e concelho do Seixal, onde re-
side na Rua de Ana de Castro Osório, 8, 3.º, frente, na Torre da
Marinha, casado com Rosete Brás Martins dos Santos, sob o regime
de comunhão geral;

2.º Rosete Brás Martins dos Santos, contribuinte n.º 132759586,
natural da Arrentela, deste concelho, casada e residente com o pri-
meiro outorgante;

3.º Luís da Costa Durando, contribuinte n.º 106684639, natural
de Ferragudo, concelho de Lagoa, residente na Praceta de Madalena
da Glória, 5, 3.º, direito, Torre da Marinha, Arrentela, deste conce-
lho, casado com Maria Manuela Leal Costa Durando, sob o regime
de comunhão de adquiridos;

4.º Maria Manuela Leal Costa Durando, contribuinte
n.º 166637270, natural da Malveira, concelho de Mafra, casada e
residente com o terceiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 2328129, de 16 de De-
zembro de 1993, 5071280, de 17 de Junho de 1999, 4737477, de
30 de Outubro de 1995, e 4725016, de 6 de Outubro de 1997, todos
passados pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E disseram que constituem entre si uma sociedade comercial por
quotas denominada Baía Conta � Gabinete Técnico de Contabilida-
de, L.da, com sede na Rua dos Pescadores, 2-A, 1.º, direito, freguesia
e concelho do Seixal, com o capital social integralmente realizado
em dinheiro de 5000 euros, e que durará por tempo indeterminado a
partir de hoje.

A sociedade vai regular-se pelos termos constantes do documento
complementar anexo elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que se arquiva como parte integrante desta
escritura.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Baía Conta � Gabinete Técnico
de Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Rua dos Pescadores, 2-A, 1.º,
direito, freguesia e concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em contabilidade e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma de quatro quotas:
uma de 2400 euros, pertencente a Orlando Manuel Rodrigues dos
Santos, uma de 100 euros, pertencente a Rosete Brás Martins dos
Santos, uma de 2400 euros, pertencente a Maria Manuela Leal Cos-
ta Durando, e uma de 100 euros, pertencente a Luís da Costa Du-
rando.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Orlando
Manuel Rodrigues dos Santos e a Maria Manuela Leal Costa Duran-
do, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de ambos os gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, a qual tem direito de preferência em primeiro lugar, e,
em segundo lugar, os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833880

TELERÁPIDO � REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3692/
950830; identificação de pessoa colectiva n.º 503477443; inscrição
n.º 7/010911; número e data da apresentação: 6/010911.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

7 � Apresentação n.º 6/010911 � Averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente Sérgio Fernandes Guerreiro da

Costa, por renúncia, em 2 de Março de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833775

JOCLAN � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2386/
910917; identificação de pessoa colectiva n.º 502616156; inscrição
n.º 1/010914; número e data da apresentação: 8/010914.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 8/010914 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Fernando Rodrigues Almeida, por

destituição, em 8 de Março de 2001.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833856

MATOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 737/810924;
identificação de pessoa colectiva n.º 501175679; inscrição n.º 1/
010914; número e data da apresentação: 7/010914.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 7/010914 � Averbamento n.º 2.
Deslocação da sede para Rua da Quinta das Rosas, 21, Paio Pires,

Seixal.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833848

CLIMATEJO � AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1681/
890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502109696; inscrição
n.º 8/010914; número e data da apresentação: 5/010914.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, tendo
em consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social da sociedade, integralmente realizado em dinhei-
ro, já entrado na caixa social, é de 10 000 000$ e corresponde à
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soma de duas quotas: uma no valor nominal de 9 900 000$, e outra
no valor nominal de 100 000$, pertencendo ambas ao sócio Hum-
berto Guerreiro da Costa.

5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser decidido em
assembleia geral, pertence ao sócio Humberto Guerreiro da Costa,
que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
basta a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833830

VÍTOR SALAZAR � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS E PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6331/
010907; inscrição n.º 1/010907; número e data da apresentação: 9/
010907.

Contrato de sociedade

Aos 14 de Agosto de 2001, neste Cartório Notarial de Sesimbra,
perante mim, Luísa Emília Anselmo Lobo Graça, primeira-ajudante
deste cartório, em pleno exercício de funções notariais, por o notá-
rio se encontrar em gozo de férias, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Vítor Manuel Rodrigues Salazar, casado sob o regime de comu-
nhão de adquiridos com Ana Maria dos Santos Rocha Salazar, natu-
ral de Moçambique, com residência habitual na Rua de Catarina
Eufémia, 6, Foros de Amora, Seixal, contribuinte n.º 164640738;

2.º Ana Maria dos Santos Rocha Salazar, natural da freguesia de
Sé Nova, concelho de Coimbra, casada com o primeiro outorgante
e com ele convivente, contribuinte n.º 104224258.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pesso-
al, tendo-me sido exibidos os cartões de contribuinte indicados.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas
disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Vítor Salazar � Administração de
Condomínios e Propriedades, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Martinho de Assunção,
5, loja D, Santa Marta do Pinhal, Corroios, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

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

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a administração de condomínios,
propriedades e documentação relacionada.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se representado por duas quotas, uma do
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Rodrigues Salazar, e outra do valor nominal de 100 euros, perten-
cente à sócia Ana Maria Santos Rocha Salazar.

5.º

Transmissão de quotas

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, porém a favor de não sócios carece do consentimento da
sociedade, gozando os outros sócios do direito de preferência.

6.º

Amortização de quotas

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

falida ou insolvente;
2) A quota seja cedida sem o consentimento da sociedade, com

infracção do disposto no artigo 5.º do contrato de sociedade.

7.º

Gerência

1 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa
ou passivamente, será feita por um ou mais gerentes eleitos em
assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Rodri-
gues Salazar, com ou sem remuneração conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

3 � É necessária a intervenção de um gerente para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou outros actos e contratos estranhos ao objecto
social.

8.º

Assembleia geral

As reuniões de assembleia geral, quando a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a:

a) Praticar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Proceder ao levantamento do capital social para fazer face às

despesas inerentes à sua constituição, registo e funcionamento.
Assim o disseram.
Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo des-

te acto no prazo de três meses.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833651

CLÍNICA OCEANO � IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4433/
971009; identificação de pessoa colectiva n.º 503978337; inscrição
n.º 11/010907; número e data da apresentação: 11/010907.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

11 � Apresentação n.º 11/010907.
Designação do gerente Luís António de Noronha Carvalho da Silva,

em 3 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833660

J. H. � REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
MÉDICO-CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5741/
000911; identificação de pessoa colectiva n.º 501418610; inscrição
n.º 9/010905; número e data da apresentação: 8/010905.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma J. H. � Representações
de Material Médico-Cirúrgico, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua
da Escola Primária, 19-D, no Fogueteiro, freguesia da Amora, con-
celho do Seixal.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833589

TECNIMARTA � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4877/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 502245724; inscrição
n.º 1/010905; número e data da apresentação: 7/010905.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 7/010905 � Averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente Vítor Manuel de Oliveira Simão,

por destituição, em 18 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833570

C. SOLANO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5348/
991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504432087; inscrições
n.os 3 e 5/010905; números e data das apresentações: 5 e 6/010905.

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

3 � Apresentação n.º 5/010905 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções da gerente Margarida Maria de Almeida Melo

Claro, por renúncia, em 30 de Maio de 2001.
5 � Apresentação n.º 6/010905.
Designação do gerente Paulo Jorge Solano Rodrigues, casado, com

capacidade profissional, em 30 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833562

ROSMIN � TELECOMUNICAÇÕES
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2477/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502697784; inscrição
n.º 5/010905; número e data da apresentação: 3/010905.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em con-
sequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e demais valores da escrita social, e corresponde à soma de
três quotas, uma de 45 000 euros, pertencente à sócia Rosmin Hassam
Daia, uma de 60 000 euros, pertencente ao sócio Amin Mahomed
Merali, e uma de 45 000 euros, pertencente ao sócio Moezali
Hassam.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833554

F. FRUTUOSO � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6326/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresentação: 7/
010904.

Constituição de sociedade

No dia 27 de Junho do ano 2001, no Cartório Notarial do Seixal,
perante mim, Filipe Pires da Fonseca, respectivo notário, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Lina Maria da Silva Rodrigues Neves, contribuinte
n.º 148282024, natural de São João da Talha, concelho de Loures,
residente na Rua da Sociedade Filarmónica Arrentelense, 25, rés-do-
-chão, esquerdo, Arrentela, deste concelho, casada com Fernando
Pinho Soares Frutuoso sob regime de comunhão de adquiridos;

2.º Fernando Pinho Soares Frutuoso, contribuinte n.º 106744925,
natural de Amora, concelho do Seixal, casado e residente com a
primeira outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 5040259, de 7 de Janei-
ro de 1997, e 4918820, de 16 de Fevereiro de 2000, ambos passa-
dos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E disseram:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas de-

nominada F. Frutuoso � Iluminação e Decoração, L.da, com sede
na Rua de Luís de Camões, 50, loja B, Torre da Marinha, freguesia
de Arrentela, concelho do Seixal, com o capital social, integralmente
realizado em dinheiro, de 1 002 410$;

Que esta sociedade durará por tempo indeterminado a partir de
hoje e rege-se pelos termos constantes do documento complemen-
tar anexo a esta escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que se arquiva como sua parte
integrante.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Frutuoso � Iluminação e
Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Rua de Luís de Camões, 50,
loja B, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do Sei-
xal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
iluminação e decoração.

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, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833503

ELECTRO-PEIXEIRO � TRABALHOS
DE ELECTRICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6324/
010904; inscrição n.º 1/010904; número e data da apresentação: 5/
010904.

Constituição de sociedade

Paulo Manuel Caeiro Peixeiro, natural de São Jorge de Arroios,
com nacionalidade portuguesa, casado no regime de comunhão de
adquiridos com Maria Irene dos Santos Vieira Peixeiro, residente na
Rua de São Vicente, lote 4310, Pinhal General, 2840 Quinta do
Conde, identificação fiscal n.º 208527249, portador do bilhete de
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identidade n.º 10482668, emitido em 12 de Maio de 1997 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, declara que pelo presente
acto constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se regerá
pela lei e pelas normas constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Electro-Peixeiro � Traba-
lhos de Electricidade, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em trabalhos de electricidade.

ARTIGO 3.º

A sede social é na Rua de São Vicente, lote 4310, Pinhal General,
4310 Quinta do Conde, podendo por deliberação do gerente a mes-
ma ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente subscrito e realiza-
do em dinheiro, pertencendo ao sócio único.

ARTIGO 5.º

A gerência e a sua representação em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Paulo Manuel
Caeiro Peixeiro e pela sua esposa, Maria Irene dos Santos Vieira
Peixeiro, que desde já ficam nomeados gerentes.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16833520

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TORMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3040/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 500265780.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808185

LUSOTARAMA ESPECTÁCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3236/
940502; identificação de pessoa colectiva n.º 503188522.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808177

MULTILUZ INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4052/
960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503717444.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808169

ARISGOMES SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6004/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 502431890.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808150

BERNARDES & BERNARDES
CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3856/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503583936.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808142

DISBELA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2166/
901231; identificação de pessoa colectiva n.º 502471298.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808134

CORROIOSCASA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4233/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 504000934.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808118

DAVID CHAVES
CONSTRUÇÕES CIVIS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5306/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504666789.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808096
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CG CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4041/
960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503709352.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808100

EURO MAGO
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3502/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503365297.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808070

A PAPAROCA ITALIANA
CAFÉ SNACK BAR E PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4523/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504045148.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808061

ARAÚJO & MELGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4728/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504139762.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13220608

ARMAZÉNS DE CONFECÇÕES RIBEIRO
& ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1817/
890927; identificação de pessoa colectiva n.º 502224320.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808053

PARQUE VERDE
SOCIEDADE DE CAMPISMO E CARAVANISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1338/
861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501325840.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808045

DUKANU�S MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4465/
971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504002783.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808312

JOSÉ ALBERTO FERREIRA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3975/
960708971110; identificação de pessoa colectiva n.º 503669130.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808304

INSTALPLUS
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3716/
951002; identificação de pessoa colectiva n.º 503492604.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808290

VITOR ALMEIDA & FILHOS
SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3529/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503387037.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808282
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OLS CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3366/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503268917.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808797

BRITOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2541/
920324; identificação de pessoa colectiva n.º 501989986.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13549049

FRANCO & FRANCO
TRANSPORTES DE CARGA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4789/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504230425.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808592

TANOSUL
ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2068/
900911; identificação de pessoa colectiva n.º 502411465.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808495

DIAS & MARQUES
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1575/
880630; identificação de pessoa colectiva n.º 502002166.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808509

NUNOMETAL MONTAGENS METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 565/800411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500942820.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808355

SOLFRIDINA ESTUDO PROJECTO E MONTAGENS
DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1021/
840514; identificação de pessoa colectiva n.º 501434429.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 12421928

VAGOF SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3091/
931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503096377.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 08124990

LUCILUZ INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3315/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503239801.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808380

MONSARAZ VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3838/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503576514.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808398

JOLISMARCOS SOCIEDADE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5028/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504404660.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808401

METALÚRGICA JOEL, ALVES & FILHOS, TORNEARIA
E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5029/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504404750.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808410

CAFÉS E SABORES
ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5559/
000404; identificação de pessoa colectiva n.º 504849395.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 12421910

XALCONTA CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 981/831202;
identificação de pessoa colectiva n.º 501403760.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808428

MAINHA SNACK BAR RESTAURANTE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4696/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504134248.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808584

PINTAPARQUE ESTUQUES E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4852/
980907; identificação de pessoa colectiva n.º 504230425.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808606

GRELHA VIVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4944/
981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504287460.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13729055

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALPASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4951/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504287443.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808614

ROTRIEME � ARTES GRÁFICAS E CONSUMÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5151/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 503077062.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808622

FREIXISOUTELENSE � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5297/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504586670.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808630

C. A. P. C. A. � CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5515/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504756451.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808657

ESPANTA ESPÍRITOS � COMÉRCIO
DE AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5572/
000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504914359.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808665

PREDIAL ALVES & ANABELA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5611/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504796915.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808673

A. R. TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5704/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 502219017.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 12426636

PERRY & ASSOCIADOS � PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5377/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504739883.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808681

LUCIJOAL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1411/
870508; identificação de pessoa colectiva n.º 501826203.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808363

AJA INDÚSTRIAS & COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1751/
890605; identificação de pessoa colectiva n.º 502171324.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808371

PREDIAL ANTUNES FERREIRA
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2413/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502640170.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808479

ANTÓNIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2231/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502514361.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808487

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MESTRE & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2437/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502656298.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808754

LOCO COZINHAS
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2230/
910307; identificação de pessoa colectiva n.º 502514213.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808746

MARTINICA INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2000/
900530; identificação de pessoa colectiva n.º 502358483.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808738

ESCAPE SOCIEDADE DE CAMPISMO E HOTELARIA
DE AR LIVRE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5097/
990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504411640.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808037

FIGUEIREDO & SABASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 886/821111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967610.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808215

ALMEIDA & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 709/810603;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151354.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808207

EURICO DUARTE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4391/
970909; identificação de pessoa colectiva n.º 503951722.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808193

BELSUL SOCIEDADE DE COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 91/690805;
identificação de pessoa colectiva n.º 500044163.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808568

AMÍLCAR & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 564/800410;
identificação de pessoa colectiva n.º 500966257.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808550

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1167/
851227; identificação de pessoa colectiva n.º 501642870.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808541

MAISA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1224/
860513; identificação de pessoa colectiva n.º 501674390.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808533

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VAZ & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1345/
881020; identificação de pessoa colectiva n.º 501758895.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808525

SOCOFIMO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
FILIPE & MANUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1458/
870917; identificação de pessoa colectiva n.º 501873937.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808517

EDIPLEX CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3891/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503613215.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808010

E. P. ESTUQUES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3108/
931223; identificação de pessoa colectiva n.º 503104850.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808029

SAF ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4917/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504263307.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808851

LÚCIO ALMEIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4803/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 502720514.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808843

VÍTOR MANUEL TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4436/
971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503978310.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808835

TERESA MADALENO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4288/
970603; identificação de pessoa colectiva n.º 503892270.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808827

SIMPLES CONTA
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4221/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503849464.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808819

GASAN SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4126/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503773190.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808800

AUTO TÁXIS IDEAL AMORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 79/681122;
identificação de pessoa colectiva n.º 500435057.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808711
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LABORATÓRIOS PFIZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 775/820115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500162166.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808703

ELVINATA FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 92/690829;
identificação de pessoa colectiva n.º 50094489.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808347

LFRS COMPRA VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5330/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504674056.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808339

XU & XIAOYA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5230/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504487655.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13265393

RADAR RESTAURANTE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3316/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503239658.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808274

EXTERNATO O PAPA LÉGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1957/
900405; identificação de pessoa colectiva n.º 502334711.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808266

REFRIVINHOS COMÉRCIO DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1642/
881207; identificação de pessoa colectiva n.º 502072997.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808258

LOJA DE TINTAS DAS PAIVAS
COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1482/
871120; identificação de pessoa colectiva n.º 501902503.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808240

RAIABRINDE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1841/
891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502246901.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808231

IMPÉRIO DO PINHAL DOS FRADES
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 318/770520;
identificação de pessoa colectiva n.º 500646929.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 14104750

TÁXIS IDEAL COURENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4202/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 500475342.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13069160

AUTOMANEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3359/
940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503262692.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808436

EXTERNATO � URSINHO ENCANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4234/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503858200.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808444

VALE BEM � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4503/
971217; identificação de pessoa colectiva n.º 503276758.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808452

MACHADO SILVA
CONTABILIDADE E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4203/
970307; identificação de pessoa colectiva n.º 503827444.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 13729004

A. SANTOS BARRETO
MAQUINARIA PARA OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4647/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504095544.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808576

SÓNIA & LEITÃO ATERROS E DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5112/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504662538.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808126

PREDIAL ANTUNES
FERREIRA II � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3666/
950726.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808460

LURDES HENRIQUES & PAULA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1916/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502298090.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível). 16808720

SINES

RECIPNEU � EMPRESA NACIONAL
DE RECICLAGEM DE PNEUS, L.DA

Sede: Edifício Recipneu, Parque Industrial de Sines,
Montefeio, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 542; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503698156; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
8 e 9/080801.

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2001, lavrada no
17.º Cartório Notarial de Lisboa, a sociedade em epígrafe alterou o
pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º n.º 1, 4.º e o 5.º passou
a 7.º, e foram aditados os artigos 5.º e 6.º, os quais ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação RECIPNEU � Empresa
Nacional de Reciclagem de Pneus, L.da, tem a sua sede no Edifício
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Recipneu, Parque Industrial de Sines, Montefeio, freguesia e conce-
lho de Sines.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 375 000 euros e está dividido em cinco quotas: RECIGROUP �
Indústrias de Reciclagem, SGPS, S. A., uma quota de 972 500 euros,
RECIGROUP � Indústrias de Reciclagem, SGPS, S. A., uma quota
de 275 000 euros, Maria de Fátima Teixeira Sousa Pampulim, uma
quota de 46 750 euros, SHRP � Equipment Corporation, uma quo-
ta de 45 375 euros e PGS � Sociedade de Promoção e Gestão de
Áreas Industriais e de Serviços, S. A., uma quota de 45 375 euros.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � As remunerações dos gerentes e dos membros dos restantes

órgãos sociais, serão fixadas pela assembleia geral ou por uma co-
missão de vencimentos por aquela nomeada.

ARTIGO 5.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída, pelo menos, por
um presidente e um secretário sendo estes escolhidos de entre os
sócios ou outras pessoas.

2 � Além das competências atribuídas por lei, é da exclusiva
competência da assembleia geral a deliberação para aquisição, one-
ração, locação ou alienação de bens imóveis, bem como o respecti-
vo estabelecimento.

ARTIGO 6.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores de contas

ARTIGO 7.º

A actual redacção do artigo 5.º

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

Por carta datada de 15 de Novembro de 2000, Carlos Manuel
Carvalho Moreira Rego, cessou funções de gerente, da sociedade em
epígrafe.

Foram nomeados gerentes: Vasco Manuel Quintino Pampulim dos
Santos, Jorge Manuel Barreiro de Sousa, Guilherme Filipe Ribeiro
Peniche Rosa, casado, residente na Avenida do Dr. Egas Moniz, 71,
6.º, esquerdo, Massamá, Queluz, Ana Mafalda Almeida Bernardo
Pinto Monteiro, casada, residente na Rua do Professor Francisco
Gentil, 2, 2.º, direito, Lisboa, e Rui Alberto Varela Renígio, casado,
residente na Rua de João das Regras, 2, 10.º, Carnaxide, para o trié-
nio 2000-2002.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530625

O MANJAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 9, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 534; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503657972.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como, a acta da assem-
bleia geral, que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2001.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530480

LUMISINES � TRANSPORTES E FORNECIMENTO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada da Afeiteira, Zil 2, apartado 140, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 594; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504039113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como, a acta da assem-
bleia geral, que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2001.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530757

SINETEL � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Marquês de Pombal, 127, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 533; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503647594.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como, a acta da assem-
bleia geral, que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2001.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530471

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

ARMINDO M. P. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 513; identificação de pessoa colectiva n.º 505626233; inscri-
-ção E-1; número e data da apresentação: 7/26072001.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Julho de 2001, no Cartório Notarial da Maia, pe-
rante mim, a notária licenciada Belmira Cândida de Campos Fer-
nandes Barbosa, compareceram como outorgantes:

1.º Armindo Manuel Pires da Silva, bilhete de identidade
n.º 3997630, dos Serviços de Identificação Civil de Viana do Caste-
lo, de 27 de Janeiro de 2000, natural de Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
a segunda outorgante, residente em Casal Soeiro, Vila Fonche, Ar-
cos de Valdevez;

2.º Carmen Maria Ferreira Couto Coelho, bilhete de identidade
n.º 5798689, dos Serviços de Identificação Civil de Viana do Caste-
lo, de 23 de Março de 2001, natural de Massarelos, Porto, residente
com o seu marido o primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
documentos de identificação.

Os outorgantes declaram que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armindo M. P. Silva, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é em Casal Soeiro, Vila Fonche, Arcos de Valde-
vez.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto comércio, representação de máqui-
nas, ferramentas e acessórios industriais e arrendamento de imóveis.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Armindo Manuel
Pires da Silva e Carmen Maria Ferreira Couto Coelho.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada no capital de outras sociedades ainda que com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes
a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Armindo Manuel Pires
da Silva.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente
designado.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação; e
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.
ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora ou arresto;
c) Morte, interdição ou inabilitação;
d) Falência ou insolvência do seu titular; e
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios serem
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a
algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Declaram ainda os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a proceder ao levantamento das importâncias depositadas em
nome da sociedade para fazer face às despesas inerentes à constitui-
ção, respectivo registo e publicações bem como às despesas com a
instalação da sede social.

Foram-me exibidos:

a) A guia de depósito das entradas realizadas pelos sócios efec-
tuado em 12 de Julho de 2001, no balcão de Arcos de Valdevez, do
Banco Comercial Português, Nova Rede;

b) O certificado de admissibilidade de firma ou denominação de
pessoa colectiva passado em 22 de Junho de 2001;

c) O cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 505626233, atra-
vés do qual verifiquei que o código da actividade económica a exer-
cer pela sociedade é o 74842.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo
comercial obrigatório que deverá ser requerido no prazo de três
meses a contar de hoje.

Para efeitos emolumentares este acto tem o valor de 1 002 410$.
Esta escritura foi lida e explicada quanto ao seu conteúdo aos

outorgantes.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14614855

TAMARUZ � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 510; identificação de pessoa colectiva n.º 505592100; inscri-
-ção E-1; número e data da apresentação: 2/20072001.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Julho de 2001, na vila e Cartório Notarial de Arcos
de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Barbosa Cam-
pos, notária do referido cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Dr. Nuno Eduardo Brandão Machado Cruz, número de identi-
ficação fiscal 144163780, casado com a segunda outorgante, sob o
regime de comunhão geral de bens, natural da freguesia de Paçô, deste
concelho, residente na Alameda do Dr. Francisco Sá Carneiro, nesta
vila, o qual outorga entre si e, na qualidade de procurador, em repre-
sentação de Sara Tavarela Machado Cruz, número de identificação
fiscal 230758444, solteira, maior, natural da freguesia de Braga (São
José de São Lázaro), do concelho de Braga, consigo residente;

2.º Dr.ª Isabel Maria Guimarães Tavarela Lobo Machado Cruz,
número de identificação fiscal 144163799, casada com o primeiro
outorgante, com ele residente e natural da freguesia de Guilhadeses,
deste concelho; outorgando os primeiro e segunda outorgantes, por
si e ambos na qualidade de representantes legais de sua filha menor,
Diana Tavarela Machado Cruz, número de identificação fiscal
236965980, solteira, natural da freguesia de Arcos de Valdevez (São
Paio), deste concelho, consigo residente;

3.º Nuno Tavarela Machado Cruz, número de identificação fiscal
219619786, solteiro, maior, natural da freguesia de Braga (São João
do Souto), do concelho de Braga, residente na mencionada Alameda
do Dr. Francisco Sá Carneiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Declararam os outorgantes nas qualidades em que intervêm que,

pela presente escritura entre si e as representadas do primeiro ou-
torgante e da segunda, fazem um contrato de sociedade comercial,
do tipo por quotas, de responsabilidade limitada, que se regerá pelo
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação TAMARUZ � Turismo Ru-
ral, L.da, ficando a sede instalada na Rua de Cerqueira Gomes, 57,
1.º, freguesia de Arcos de Valdevez (Salvador), na vila e concelho de
Arcos de Valdevez.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe indepen-
dentemente de autorização da assembleia geral, podendo ainda abrir
filiais e outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto social a actividade de turismo em espaço rural,
a organização de actividades recreativas, culturais e desportivas, o
alojamento e restauração em estabelecimentos hoteleiros, com ou
sem restaurante; a construção de edifícios e actividades relacionadas
e promoção imobiliária; o comércio de combustíveis líquidos, sóli-
dos, gasosos e produtos derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 000 euros, representado por cinco quotas, sendo duas do valor
nominal de 2000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno
Eduardo Brandão Machado Cruz e Isabel Maria Guimarães Tavarela
Lobo Machado Cruz, duas de 2750 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Sara Tavarela Machado Cruz e Nuno Tavarela Ma-
chado Cruz, e uma de 500 euros pertencente à sócia Diana Tavarela
Machado Cruz.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares até ao montante global de 100 000 euros, fican-
do obrigados às mesmas os sócios Nuno Eduardo Brandão Machado
Cruz, Isabel Maria Guimarães Tavarela Lobo Machado Cruz, Sara
Tavarela Machado Cruz e Nuno Tavarela Machado Cruz, na pro-
porção das respectivas participações sociais.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, ficando a cessão a estra-
nhos dependente do consentimento prévio da sociedade, caso em
que os sócios não cedentes têm direito de preferência em primeiro
lugar, e a sociedade em segundo.
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ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Nuno Eduardo
Brandão Machado Cruz e Isabel Maria Guimarães Tavarela Lobo
Machado Cruz, que desde já ficam nomeados gerentes.

1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta de ambos os gerentes, excepto
em actos de mero expediente em que é suficiente a intervenção de
qualquer um dos mesmos.

2.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os gerentes
tomar de arrendamento imóveis para a sociedade, para a instalação
da sede e ou do ou dos estabelecimentos, bem como adquirir, vender
ou permutar veículos automóveis em nome da mesma.

3.º Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto da mesma, nomeadamente em letras
de favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 7.º

Sempre que por lei não sejam exigidos prazo e ou formalidades
diversas, as assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Mais declaram os outorgantes que os gerentes ficam, desde já,
autorizados a proceder ao levantamento do dinheiro corresponden-
te à realização do capital, antes de efectuado o registo definitivo
deste contrato, para pagamento das despesas inerentes à constitui-
ção da sociedade, nomeadamente com a presente escritura, seu re-
gisto e publicações e para a aquisição do equipamento necessário ao
início da actividade que a sociedade se propõe desenvolver.

E que, nestes termos e nas indicadas qualidades, dão como efec-
tuado o presente contrato.

Arquivo: procuração conferida ao primeiro outorgante pela qual
verifiquei a qualidade por si invocada em relação à sua constituinte.

Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 6 de Junho do ano cor-
rente;

b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, com o
n.º P 505592100, emitido pelo indicado Registo Nacional em 6 do
mesmo mês, do qual consta que o Código da Actividade Económica
tem o n.º 55233;

c) Duplicado da guia do depósito das entradas correspondentes à
realização do capital, efectuado em 7 do corrente na agência do
Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., desta vila.

Adverti os outorgantes da obrigação legal de requererem o registo
deste contrato, na Conservatória do Registo Comercial deste con-
celho, dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

O valor deste acto, para efeitos emolumentares, é de 2 004 820$,
nos termos da aplicação da taxa de conversão fixada pelo Conselho
da União Europeia.

O imposto de selo, no montante de 5000$, é liquidado e cobrado
nesta data (15.1 da T. G. I. S.).

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14614839

CARLOS FLORÊNCIO � ESTUQUES PROJECTADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 508; identificação de pessoa colectiva n.º 505534860; inscri-
-ção E-1; número e data da apresentação: 4/18072001.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Junho de 2001, na vila e Cartório Notarial de Ponte
da Barca, perante mim, licenciado Artur Duarte Leite de Barros
Pinto, notário do cartório, compareceu como outorgante: Carlos
Alberto Esteves Florêncio, número de identificação fiscal
204540569, solteiro, maior, natural da freguesia de Guilhadeses, do
concelho de Arcos de Valdevez, onde reside no lugar de Outeiro de
Fojo.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 11190648, emitido em 26 de Abril de 2000, pelos
Serviços de Identificação Civil de Viana do Castelo.

Declarou o outorgante que pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, nos termos das cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Florêncio � Estuques
Projectados, Unipessoal, L.da

2.º

A sua sede é no lugar de Outeiro do Fojo, da freguesia de Guilhadeses,
do concelho de Arcos de Valdevez.

3.º

1 � O seu objecto consiste na actividade de trabalhos em estu-
ques projectados.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros pertencente ao sócio Carlos Alberto Este-
ves Florêncio.

5.º

1 � A administração da sociedade cabe ao sócio único, que desde
já, fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura para vincular a
sociedade.

6.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado em nome da sociedade na respectiva instituição de cré-
dito, para fazer face às despesas desta escritura, publicações e regis-
to, bem como à aquisição do equipamento e materiais necessários à
sua instalação.

Adverti o outorgante, da obrigação de ser requerido o registo des-
te acto, na competente conservatória, no prazo de três meses a
contar desta data.

Foram exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 10 de Maio do corrente
ano; e

b) Duplicado da guia de depósito da totalidade do capital social,
efectuado no dia de 28 de Junho do corrente ano, no Banco Comer-
cial Português, agência em Arcos de Valdevez.

Para fins emolumentares o valor deste acto é de 1 002 410$.
Li esta escritura e expliquei o seu conteúdo.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14614812

BRITO MARTINS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 507; identificação de pessoa colectiva n.º 505490765; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/26062001.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Junho de 2001, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º José Domingos de Brito Martins, número de identificação fis-
cal 142520659, casado com Maria Augusta Brito Fernandes Mar-
tins sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia de Aguiã,
concelho de Arcos de Valdevez, onde reside no lugar de Souto Novo,
portador do bilhete de identidade n.º 7136398, emitido em 18 de
Setembro de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Viana do
Castelo;

2.º António da Silva Rodrigues, número de identificação fiscal
102971684, casado com Maria Rosa Barros Alves sob o regime da
comunhão geral, natural da freguesia de Oliveira e residente no lu-
gar de Campos de Sá, freguesia de São Jorge, ambas do concelho de
Arcos de Valdevez, portador do bilhete de identidade n.º 1838205,
emitido em 22 de Abril de 1986, pelo ex-Centro de Identificação
Civil e Criminal de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.
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E por eles foi dito que, pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Brito Martins & Rodrigues, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Souto Novo, freguesia de Aguiã, con-
celho de Arcos de Valdevez.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
tes em táxi.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem 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

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.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

Declaram finalmente os outorgantes que, a gerência fica autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.

Para efeitos emolumentares corresponde ao capital social o con-
travalor de 1 002 410$.

Conferida.

31 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14605856

MEDIGLOBAL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 505; identificação de pessoa colectiva n.º 505506700; inscri-
-ção E-1; número e data da apresentação: 4/20062001.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Junho de 2001, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Margarida Maria da Silva Loureiro Gomes;
2.º Célia Carina Loureiro Gomes.
E por elas foi dito que, pela presente escritura celebram entre si

um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIGLOBAL � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Dr. Artur Bívar,
48, 1.º, freguesia e concelho de Arcos de Valdevez.

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

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária,
indústria de construção civil.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambas as
sócias.

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

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
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.

ARTIGO 8.º

Afastando-se qualquer sócio da sociedade, não poderá exercer idên-
tica actividade por conta própria ou noutra sociedade nos seguintes
três anos.
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ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Declaram finalmente os outorgantes que, a gerência fica autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares corresponde ao capital social o con-

travalor de 1 002 410$.

Conferida.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14605848

GELATARIA DRIGAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 505533464; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/01082001.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Julho de 2001, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste cartório, compareceram: Dridi Hassen Ben
Mohamed, número de identificação fiscal 213310090 e mulher, Rosa
de Lima Garcia, número de identificação fiscal 167739344, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da Tunísia, de
nacionalidade tunisina, ela da freguesia de Arcos de Valdevez (Salva-
dor), concelho de Arcos de Valdevez, e residentes no lugar de Coto
Molelo, freguesia de Prozelo, concelho de Arcos de Valdevez, por-
tadores, respectivamente do passaporte n.º K253553, emitido em
14 de Novembro de 1992, pelo Consulado da Tunísia em Nanterre,
França, e bilhete de identidade n.º 3026527, de 19 de Outubro de
2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Viana do Castelo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
passaporte e bilhete de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gelataria Drigar, L.da, e tem a
sua sede na Alameda de Francisco Sá Carneiro, 8, freguesia de Arcos
de Valdevez (São Salvador), concelho de Arcos de Valdevez.

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 exploração de restauran-
te, café, snack-bar, gelataria e pizzaria. Fabrico e comércio de arti-
gos de pastelaria.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te 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 ao sócio Dridi Hessen Bem Mohamed, que desde já fica no-
meado gerente.

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

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.

Declaram finalmente os outorgantes que, a gerência fica autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.

Para efeitos emolumentares o valor do acto é de 1 002 410$.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14605872 

CERQUEIRA & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 516; identificação de pessoa colectiva n.º 505546655; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/03082001.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Agosto de 2001, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste cartório, compareceram Manuel Pires
Cerqueira, número de identificação fiscal 175833028, natural da
freguesia de Oliveira, concelho de Arcos de Valdevez, e mulher,
Maria Virgínia Alves de Brito, número de identificação fiscal
174714866, natural da freguesia e concelho do Seixal, residentes no
lugar de Veiga, da dita freguesia de Oliveira, casados sob o regime de
comunhão de adquiridos, portadores respectivamente dos bilhetes de
identidade n.os 2700060, emitido em 12 de Novembro de 1991, em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil e 5317267, emitido
em 4 de Fevereiro de 1999, em Viana do Castelo, pelos Serviços de
Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cerqueira & Brito, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Veiga, caixa postal n.º 340, freguesia de Olivei-
ra, concelho de Arcos de Valdevez.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no transporte público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte
em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo 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.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal.

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Declaram finalmente os outorgantes que, a gerência fica autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares o valor do acto é de 1 002 410$.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14605880

TÁXIS GONÇALVES FERREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 517; identificação de pessoa colectiva n.º 505666006; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/10082001.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Julho de 2001, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de Fáti-
ma Esteves, notária deste cartório, compareceram Manuel Gonçal-
ves Ferreira, número de identificação fiscal 155907417 e mulher,
Maria Fernandes Amorim, naturais da freguesia de Miranda, conce-
lho de Arcos de Valdevez, onde residem no lugar da Devesinha,
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, portadores dos
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 7114175, emitido em
2 de Dezembro de 1992, pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa e 3096097, emitido em 30 de Janeiro de 1995, pelos Serviços
de Identificação Civil de Viana do Castelo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade,

E por eles foi dito que, pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Gonçalves Ferreira &
Amorim, L.da, e tem a sua sede no lugar da Devesinha, freguesia de
Miranda, concelho de Arcos de Valdevez.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
tes em táxi.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res 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 aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Manuel Gonçalves Ferreira.

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 rea-

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Declaram finalmente os outorgantes que, a gerência fica autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares o valor do acto é de 1 002 410$.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14605864

A. H. R. GESSOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 509; identificação de pessoa colectiva n.º 505540665; inscri-
-ção E-1; número e data da apresentação: 5/18072001.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Junho de 2001, na vila e Cartório Notarial de Arcos
de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Barbosa Cam-
pos, notária do referido cartório, compareceu como outorgante:
Alberto Henrique Fernandes Rodrigues, número de identificação fis-
cal 187003211, casado com Lúcia de Caldas Pereira Rodrigues sob
o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Arcos
de Valdevez (Salvador), deste concelho, residente no lugar de
Enxurreira, da freguesia de Guilhadeses, deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 9840383, emitido em 5 de Abril de 1998, pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Viana do Castelo.

Declarou que, pela presente escritura, constitui uma sociedade
comercial unipessoal por quotas, que fica a reger-se pelo constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. H. R., Gessos, Unipessoal, L.da

2 � A sede fica instalada no lugar de Enxurreira, da freguesia de
Guilhadeses, concelho de Arcos de Valdevez.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais ou outras formas locais de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de acabamen-
tos, incluindo a aplicação de gessos e estuques.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em numerário, é de 15 000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao sócio único, Alberto Henrique Fernandes Rodrigues.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete ao sócio único, Alberto Henri-
que Fernandes Rodrigues, que, desde já, fica nomeado gerente, obri-
gando-se a sociedade com a sua intervenção.

§ 1.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderá o gerente
adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome da so-
ciedade, bem como tomar de arrendamento imóveis para instalação
da sede e ou do estabelecimento da mesma.

§ 2.º Ao gerente não é permitido obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com excepção de sociedades unipessoais, em sociedades regula-
das por leis especiais, desde que por estas seja permitido e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos de aquisição,
disposição ou oneração de bens, entre o sócio único e a sociedade,
desde que sirvam a prossecução do objecto social, pela forma legal-
mente prescrita e de acordo com a deliberação própria, quando ne-
cessária.

Mais declarou que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal.

Declarou ainda que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder
ao levantamento do dinheiro correspondente à realização do capi-
tal, antes de efectuado o registo definitivo deste contrato, para
pagamento das despesas inerentes à constituição da sociedade, no-
meadamente com a presente escritura, registo e publicações, bem
como com a aquisição do equipamento necessário ao início da activi-
dade.

Adverti o outorgante da obrigação legal de requerer o registo des-
te contrato na Conservatória do Registo Comercial deste concelho
dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 11 de Maio de 2001;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, com o

n.º P 505540665, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas, válido até 19 de Novembro de 2001, do qual consta que a
actividade principal tem o CAE 45 410;

c) Guia do depósito efectuado em 20 do corrente na agência desta
vila da Caixa Económica Montepio Geral, correspondente à reali-
zação do referido capital.

O valor deste acto, para efeitos emolumentares, é de 3 007 230$,
calculado por aplicação da taxa de conversão fixada pelo Conselho
da União Europeia, artigo 1.º do Regulamento n.º 2866/98, de 31 de
Dezembro de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, L 359, da mesma data.

O imposto de selo, no montante de 5000$, é liquidado e cobrado
nesta data (15.1 da T. G. I. S.).

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo, em voz alta ao
outorgante e na sua presença.

Conferida.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14614820

CARLOS BARROS � MATERIAIS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 503565989; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615053

A. C. A. P. � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 463; identificação de pessoa colectiva n.º 504961772; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14614413

QUINTA DO TROGAL � SOCIEDADE
AGROTURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 419; identificação de pessoa colectiva n.º 504234935; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615088

PEREIRA & ASSOCIADOS, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 345; identificação de pessoa colectiva n.º 503597457; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615282

GAVE & GAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 264; identificação de pessoa colectiva n.º 502775629; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615266

VALINHAS & ROCHA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º 505066220; data da apre-
sentação: 29062001.

Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615045

JOMARARCOS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 283; identificação de pessoa colectiva n.º 502982144; data da apre-
sentação: 29062001.
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Certifico que, nos termos e para efeito dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foram depositados na respectiva pas-
ta, todos os documentos referentes à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Zulmira
da Silva Araújo 14615096

ANTÓNIO DANIEL QUINTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 514; identificação de pessoa colectiva n.º 505560224; inscrição
E-1; número e data da apresentação: 4/30072001.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Junho de 2001, na vila e Cartório Notarial de Arcos
de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina Barbosa Cam-
pos, notária do referido cartório, compareceu como outorgante:
António Daniel Quinteiro da Silva, número de identificação fiscal
209791594, casado com Isabel da Silva Fernandes sob o regime de
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Castro, do concelho
de Ponte da Barca, residente no lugar de Pogido, da freguesia de
Gondoriz, deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição da Carta de
Condução n.º 950694100367, emitido em 14 de Junho de 1995,
pelos Prefeito de Creteil, França.

Declarou que, pela presente escritura, constitui uma sociedade
comercial unipessoal por quotas, que fica a reger-se pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Daniel Quinteiro, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sede social ficará instalada no lugar de Pogido, da fregue-
sia de Gondoriz, concelho de Arcos de Valdevez.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como
criar ou encerrar sucursais, filiais ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de acabamen-
tos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em numerário, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete ao sócio único, António Daniel
Quinteiro da Silva, que, desde já, fica nomeado gerente, obrigando-
-se a sociedade com a sua intervenção, em todos os seus actos e
contratos.

§ 1.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderá o gerente
adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome da so-
ciedade, bem como tomar de arrendamento imóveis para a mesma,
para a instalação da sede ou do estabelecimento.

§ 2.º Ao gerente não é permitido obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com excepção de sociedades unipessoais, em sociedades regula-
das por leis especiais, desde que por estas seja permitido e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos de aquisição,
disposição ou oneração de bens, entre o sócio único e a sociedade,
desde que sirvam a prossecução do objecto social, pela forma legal-
mente prescrita e de acordo com a deliberação própria, quando ne-
cessária.

Mais declarou que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal.

Declarou ainda que a gerência fica, desde já, autorizada a pro-
ceder ao levantamento do depósito correspondente à realização
do capital, antes de efectuado o registo definitivo deste contra-
to, para pagamento das despesas inerentes à sua constituição, no-
meadamente com a presente escritura, registo e publicações, bem
como com a aquisição do equipamento necessário ao início da
actividade.

Adverti o outorgante da obrigação legal de requerer o registo des-
te contrato na Conservatória do Registo Comercial deste concelho
dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da denominação adoptada, emi-

tido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 23 de Maio de
2001;

b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva, com o
n.º P 505560224, emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas, válido até 29 de Novembro de 2001, do qual consta que a ac-
tividade principal tem o CAE 45 450;

c) Guia do depósito efectuado em 13 do corrente na agência desta
vila do Banco Totta & Açores, correspondente à realização do re-
ferido capital.

O valor deste acto, para efeitos emolumentares é de 1 002 410$,
calculado por aplicação da taxa de conversão fixada pelo Conselho
da União Europeia, artigo 1.º do Regulamento n.º 2866/98, de 31 de
Dezembro de 1998, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, L 359, da mesma data.

O imposto de selo, no montante de 5000$, é liquidado e cobrado
nesta data (15.1 da T. G. I. S.).

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo, em voz alta ao
outorgante e na sua presença.

Conferida.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14614863

MONÇÃO

CONSTRUTORA PHILAR DE M. ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 310/
910617; identificação de pessoa colectiva n.º 502576227; data:
05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377175

M. ALVES & A. MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 361/
940126; identificação de pessoa colectiva n.º 503131970; data:
05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377167

MARCELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 475/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504189980; data:
05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377159
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REGO & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 373/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503289523; data:
05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377140

DAVICALDAS � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 288/
900622; identificação de pessoa colectiva n.º 502372575; data:
05092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377132

ALVES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 521/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504722875; data:
31082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377124

CÂNDIDO & EVARISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 278/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502348399; data:
31082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377116

GRÁFICA DEU-LA-DEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 105/
700508; identificação de pessoa colectiva n.º 500468397; data:
31082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377108

F. T. M. � FÁBRICA TRANSFORMADORA
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 114/
740205; identificação de pessoa colectiva n.º 500133646; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377094

ABEL DE BRITO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 57/
561026; identificação de pessoa colectiva n.º 501574352; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377086

VALDEMAR TRANCOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 350/
930513; identificação de pessoa colectiva n.º 502996846; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377078

LIMA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 92/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 500985391; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377060

GRANIMONÇÃO � GRANITOS E MÁRMORES
DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 187/
820920; identificação de pessoa colectiva n.º 501332014; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377051

ESTEVES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 241/
890109; identificação de pessoa colectiva n.º 502088826; data:
30082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13377043

DANIEL CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 596/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/10092001.

Certifico que entre Daniel Domingos Esteves da Cunha, Sofia
Leonor Menezes da Cunha e Paulo Filipe Menezes da Cunha, foi
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constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daniel Cunha & Filhos, L.da, tem
a sua sede no lugar de Cheira, freguesia de Pinheiros, deste concelho
de Monção.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção e repara-
ção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Daniel Domingos Es-
teves da Cunha, outra no valor nominal de 1000 euros, pertence à
sócia Sofia Leonor Menezes da Cunha e outra no valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Paulo Filipe Menezes da Cunha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
100 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Daniel Domingos
Esteves da Cunha.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Conferida e está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13377027

PONTE DE LIMA

TÁXI JOÃO JOSÉ BARBOSA, L.DA

Sede: Mato, Mato, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1026/20010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20010911.

Certifico que entre João José Reis Barbosa, casado com Maria
Helena das Dores Batista na comunhão de adquiridos, e Maria Hele-
na das Dores Batista casada com o referido João José Reis Barbosa,
e por escritura de 22 de Agosto de 2001, exarada de fl. 78 a fl. 79 v.º
do livro n.º 282-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi João José Barbosa, L.da, com
sede no lugar do Mato, freguesia do Mato, concelho de Ponte de
Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-

celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 2550 euros, pertencente ao sócio João José Reis Barbosa, é outra
do valor nominal de 2450 euros, pertencente à sócia Maria Helena
das Dores Batista.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565422

TRANSCOMARFE � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Souto, Sá, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1020/20010904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010904.

Certifico que entre José Augusto de Sá Correia, casado com Maria
Fernanda Fernandes Cristino na comunhão de adquiridos, e Maria
Fernanda Fernandes Cristino, casado com o citado José Augusto de
Sá Correia, e por escritura de 31 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 47 a fl. 48 v.º do livro n.º 808-D do 1.º Cartório Notarial de Bar-
celos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSCOMARFE � Transportes,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Souto, freguesia de Sá, concelho de
Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas filiais, sucur-
sais, ou agências ou outras formas de representação social em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de aluguer de transporte
de betão.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e será dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, José Augusto de Sá Correia
e Maria Fernanda Fernandes Cristino.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
que podem ser escolhidos entre estranhos à sociedade, eleitos em
assembleia geral, remunerados ou não, conforme vier a ser nela
deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Augusto de
Sá Correia, Maria Fernanda Fernandes Cristino e ainda o não sócio
António Eduardo Castro de Lemos, casado, natural da freguesia e
concelho de Ponte de Lima e residente no lugar de Vila Franca,
freguesia de Friastelas, concelho de Ponte de Lima.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes José Augusto de Sá Correia ou Maria Fernanda Fernandes
Cristino.

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

veis de e para a sociedade;
b) Comprar, vender, alugar e onerar de veículos automóveis, bem

como celebrar contratos de locação financeira, confessar, transigir
em juízo.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
abonações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

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

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

ARTIGO 7.º

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

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado na agência em Ponte de Lima do Banco
Comercial Português, S. A., a fim de adquirir bens de equipamento
social e fazer face às despesas de instalação e constituição.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565376

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IRMÃOS SALGADOS, L.DA

Sede: Felgueiras, Vitorino de Piães, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 448/930817; identificação de pessoa colectiva n.º 503044709;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20010910.

Certifico que pela inscrição n.º 5, foi registado o aumento de ca-
pital e alteração parcial do contrato.

Artigos alterados: 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil,
construção de estradas, obras especializadas de construção, instala-
ções especiais, actividades de acabamentos, terraplanagens e cons-
trução de edifícios desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 54 000 euros, dividido em quatro
quotas iguais de 13 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Vidal António Gomes Salgado Pereira e Paulo Gil Gomes Sal-
gado Pereira, e duas pertencentes aos mesmos sócios, em comum e
partes iguais.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565414

BERNARDINO J. R. PINHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pregal, Correlhã, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1023/20010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20010907.

Certifico que Bernardino José da Rocha Pinho, casado com Maria
Júlia Calçada Pinto na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bernardino J. R. Pinho, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar do Pregal, freguesia do Correlhã, con-
celho de Ponte de Lima.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde e
quando julgar conveniente e poderá transferir a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, por intermé-
dio da gerência, a solicitação desta, mediante consentimento dado
por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: demolição e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma só quota
pertencente ao seu único sócio e que já se encontra realizado.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socie-
dade, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dade Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designa-
do gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Bernardino José
da Rocha Pinho.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
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d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras
de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pes-
soalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a
causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capital
social subscrito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social ou diferente do seu, em sociedades regulares por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565392

VICENTE & MALHEIRO, L.DA

Sede: Portal, Calheiros, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1021/20010905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20010905.

Certifico que entre José Vicente Lima dos Santos, casado com
Maria de Fátima Sousa Malheiro dos Santos na comunhão geral, e
Maria de Fátima Sousa Malheiro dos Santos, casada com o citado
José Vicente Lima dos Santos, e por escritura de 19 de Julho de 2001,
exarada de fl. 20 a fl. 21 v.º do livro n.º 238-S do Cartório Notarial
de Ponte de Lima, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Vicente & Malheiro, L.da, tem a sua
sede no lugar de Portal, da freguesia de Calheiros, do concelho de
Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: comércio a retalho de pro-
dutos alimentares, bebidas e tabaco, comércio a retalho de materiais
de construção; produtos agrícolas, café, bar, cervejaria.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 20 000 euros, equivalente por utilização da taxa de conversão
de um euro (200.482), ao montante de 4 009 640$, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 10 000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, José Vicente Lima dos Santos e Maria de Fá-
tima de Sousa Malheiro dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios que desde já, são nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios; porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização
da sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assem-
bleia geral.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso
de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

8.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de constitui-
ção, registo e aquisição de máquinas e materiais, ficando os geren-
tes, desde já, autorizados a efectuar o levantamento do capital soci-
al depositado, a fim de fazer face aos referidos encargos e aos demais,
referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565384

TRANSFREIXO � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Figueiras, Freixo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 230/870604; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 11 e 12/20010914.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14.
Cessação das funções de gerente de Paulo António Vieira Dantas,

em 21 de Agosto de 2001, por renúncia; e
Pela inscrição n.º 15, designação de gerente de Maria de Fátima

Gonçalves Correia, em 30 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565368

AUTO TÁXIS SANTOS & MALHEIRO, L.DA

Sede: Portal, Calheiros, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1022/20010905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20010905.

Certifico que entre José Vicente Lima dos Santos, casado com
Maria de Fátima Sousa Malheiro dos Santos na comunhão geral, e
Hélder Miguel Malheiro dos Santos, solteiro, maior, e por escritura
de 19 de Julho de 2001, exarada de fl. 22 a fl. 23 v.º do livro n.º 238-S
do Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Santos & Malheiro, L.da,
tem a sua sede no lugar de Portal, da freguesia de Calheiros, do
concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

2.º

O objecto social consiste no seguinte: serviço de aluguer de auto-
móvel ligeiro de passageiros com condutor.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros, equivalente por utilização da taxa de conversão
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de um euro (200.482), ao montante de 3 007 230$, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 7500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, José Vicente Lima dos Santos e Hélder Miguel
Malheiro dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio José
Vicente Lima dos Santos, que desde já, é nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização
da sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assem-
bleia geral.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso
de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

8.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos actos
e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e início
de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de constitui-
ção, registo e aquisição de máquinas e materiais, ficando os geren-
tes, desde já, autorizados a efectuar o levantamento do capital soci-
al depositado, a fim de fazer face aos referidos encargos e aos demais,
referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08565406

CONSTRUÇÕES JOÃO FERNANDES, L.DA

Sede: Talho, Vilar das Almas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 503/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503220922;
entrada n.º 3/20010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08207755

CONSTRUÇÕES JOÃO FERNANDES, L.DA

Sede: Talho, Vilar das Almas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 503/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503220922;
entrada n.º 4/20010924.

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

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08207763

CONSTRUÇÕES JOÃO FERNANDES, L.DA

Sede: Talho, Vilar das Almas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 503/940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503220922;
entrada n.º 2/20010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe, refe-
rentes ao exercício do ano de 1998.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08207771

GLÓRIA VARAJÃO � GABINETE TÉCNICO
DE PROJECTOS E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Merim, Feitosa, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 787/990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504592181;
entrada n.º 6/20010924.

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

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08206872

QUINTA DO BOM JESUS � AGRO TURISMO, L.DA

Sede: Quinta do Bom Jesus, Canadelo, Brandara,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 534/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503442429;
entrada n.º 1/20010924.

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

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08207747

VALENÇA

JOSÉ GONZALEZ GARCIA & FILHOS, L.DA

Sede: Tuído, Gandra, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 95; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500369917; data do recebimento:
010925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luisa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537750

RIMARVIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 334; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502642610; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/010921.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: Gaspar Fernandes de Oliveira.

Data: 6 de Julho de 2001.
Causa: renúncia.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luisa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537742

REVESTIMENTOS NUNO AMORIM � ESTUCAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bogim, Cerdal, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 822;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010921.
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Certifico que foi registado um contrato de sociedade unipessoal
celebrado por Nuno da Silva Amorim casado com Celestina Andreia
Dantas Rodrigues Amorim na comunhão de adquiridos, cujo pacto
social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Revestimentos Nuno Amorim
� Estucagem, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Bogim,
freguesia de Cerdal, concelho de Valença.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação.

2.º

1 � O objecto da sociedade é actividades de acabamento nomea-
damente as actividades de estucagem interior e exterior em edifícios
ou outras obras de construção, executadas por empresas espe-
cializadas, em regime de subempreitada, contrato ou à tarefa. Inclui
a colocação de materiais de revestimento associados à estucagem.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, participar em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócio
de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo ob-
jecto.

3.º

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

4.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares até ao montante
de 5000 euros, e os suprimentos necessários.

5.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária apenas a assinatura do gerente já nomeado.

3 � A gerência da sociedade está dispensada de caução.
4 � As futuras nomeações e destituições de gerentes, bem como

a sua remuneração ou não e a forma de obrigar a sociedade, serão
deliberados em assembleia geral.

5 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos.

6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luisa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537726

PEDRA & REIS, L.DA

Sede: Avenida de Espanha, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 821;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010920.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Mário José Pedra Esteves, solteiro, maior, e Pedro Miguel Vilas dos
Reis, solteiro, maior, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedra & Reis, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Espanha, freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de bar, café, cervejaria,
estabelecimentos de bebidas com ou sem espectáculo.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros correspondente à soma de duas quotas iguais de valores
nominais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Mário José Pedra Esteves e Pedro Miguel Vilas dos Reis.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, podendo ser exercida
por pessoas estranhas à sociedade quando nomeadas em assembleia
geral.

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

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos seme-
lhantes.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Com o 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 ou administrativo;

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luisa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537718

VENGA IMAGEM � COMÉRCIO EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Rua de Val Flores, Edifício Atenas, loja 13, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 754; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505125412; data do recebimento:
010920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luisa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537700

VILA NOVA DE CERVEIRA

ARISTIDES J. RAMALHOSA � INDÚSTRIA
DE MÁRMORES E GRANITO, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 973609966; data:
270901.

Certifico que referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme ao original.

27 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673691

AUTO ALUGADORA MODERNA CERVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 15; identificação de pessoa colectiva n.º 500468583; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 4/010911.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi reforçado em
602 410$, passando de 400 000$ para 5000 euros e alterados os
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artigos 3.º e 5.º, tendo, em consequência, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de cinco quotas: uma no valor nominal de 250 eu-
ros e outra no valor nominal de 3550 euros, ambas da sócia Maria
Emília Gomes Esteves, e três de 400 euros cada, uma de cada um
dos sócios, Maria da Graça Esteves Fernandes Lopes Fonseca, Car-
los Manuel Esteves Fernandes e João Carlos Esteves Fernandes.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remune-
rada, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Emília
Gomes Esteves e Carlos Manuel Esteves Fernandes.

§ 3.º Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos, é sufi-
ciente a intervenção de um gerente.

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

Conferida, está conforme ao original.

17 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Do-
mingos Martins Conde Gonçalves. 08673683

VILA REAL
ALIJÓ

QUINTA DA GALEIRA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL DO PINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 279/010727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010727.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe entre Rodrigo Gonçalves de Figueiredo Elias Parente, sol-
teiro, maior, e Sara Gonçalves de Figueiredo Elias Parente, solteira,
maior, nos termos e artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Quinta da Galeira � Sociedade Agrí-
cola e Comercial do Pinhão, L.da

2.º

1 � A sede da Sociedade é na Quinta da Galeira, na freguesia do
Pinhão, do concelho de Alijó.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração agrícola, compra
e venda, incluindo a importação e exportação, por grosso ou a re-
talho, de artigos vários incluindo todo o género de bens de matéri-
as-primas, géneros alimentícios, perfumaria, artigos eléctricos e elec-
trónicos, mobiliário de escritório, artigos de desporto, maquinaria e
acessórios destinados à indústria, construção civil e agricultura, bem
como a actividade de comissões, consignações e agências comerci-
ais desse género de artigos.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Rodrigo Gonçalves de Figueiredo
Elias Parente e Sara Gonçalves de Figueiredo Elias Parente.

5.º

Os sócios podem deliberar, por unanimidade, que lhes sejam exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global de 200 000 eu-
ros.

6.º

1 � A Sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o não sócio Carlos Alberto
Elias Parente, casado com Maria José Gonçalves Guedes de Figuei-
redo Parente sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Pinhão, do concelho de Alijó, e residente na Rua do
Campo Alegre, 764, 2.º, esquerdo, trás, da cidade do Porto.

3 � A Sociedade obriga-se pela intervenção do gerente nomeado.

7.º

Compete à gerência, de entre as suas atribuições legais e estatutá-
rias, assegurar a gestão dos negócios sociais e efectuar todas as ope-
rações relativas ao objecto social, para o que lhe são conferidos os
mais amplos poderes, nomeadamente:

a) Representar a Sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, acordar, transigir, desistir e comprometer-se em arbitragens.
Para o efeito, a gerência poderá delegar os seus poderes num só
mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da Sociedade;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras

sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu ob-
jecto social, ou em agrupamentos complementares de empresas e
associar-se, no modo que julgar mais conveniente, a quaisquer enti-
dades singulares ou colectivas e nelas tomar interesses de qualquer
forma;

d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis de e para a
Sociedade, bem como tomar ou dar de arrendamento ou trespasse de
quaisquer locais;

e) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira mobiliária e
imobiliária.

8.º

As divisões e cessões de quotas são livremente permitidas entre
sócios; porém, a favor de estranhos fica dependente do consenti-
mento da Sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios não ce-
dentes, em segundo, gozam sempre do direito de preferência em
relação a estas cessões.

9.º

Os sócios poderão fazer à Sociedade os suprimentos de que ela
cerecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899701

GRANIMOLDE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 281/010810;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010810.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe entre Manuel Pinto Afonso, casado com Maria da Concei-
ção Nunes Ferreira na comunhão de adquiridos, e Maria da Concei-
ção Nunes Ferreira, casada com Manuel Pinto Afonso na comunhão
de adquiridos, nos termos e artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GRANIMOLDE � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 120, 1.º,
direito, freguesia e concelho de Alijó.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas, com-
pra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim. Pro-
moção imobiliária. Comércio, importação, exportação e represen-
tações de produtos diversos, nomeadamente materiais e equipamentos
para a construção civil, transformação e comercialização de grani-
tos e similares.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pinto Afonso, e outra do
valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria da Concei-
ção Nunes Ferreira.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

judicial da quota;
c) Por falência do sócio;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu ti-

tular, nomeadamente quando em partilha, por divórcio, separação
de pessoas e bens ou só de bens, a quota não for adjudicada no todo
ou em parte ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899680

JOSÉ DE ALMEIDA, PENSÃO RESIDENCIAL
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 283/010830;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010830.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe entre José de Almeida e mulher, Rosa Maria de Jesus Mo-
reira, casados na comunhão de adquiridos, Marlene Moreira Almeida,
solteira, maior, e Sónia Cristina Moreira Almeida, solteira, maior,
nos termos e artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma José de Almeida, Pensão Residencial
e Restaurante, L.da

§ 1.º A sociedade tem a sua sede, na Avenida de Francisco Sá
Carneiro, 6, freguesia e concelho de Alijó.

§ 2.º Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de alojamen-
to e restauração, promovendo a exploração de uma pensão residen-

cial, e de um restaurante como actividade principal, podendo desen-
volver outras actividades com fins turísticos com ela correlacionadas

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas no
valor nominal de 7512 euros e 3 cêntimos cada uma, de que são
titulares os sócios José de Almeida e Rosa Maria de Jesus Moreira,
e duas no valor nominal de 4987 euros e 97 cêntimos cada uma, de
que são titulares as sócias Marlene Moreira Almeida e Sónia Cris-
tina Moreira Almeida.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando reservado à sociedade, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

5.º

A sociedade tem direito a proceder à amortização de qualquer quota
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do titular, nomeadamente em consequência de apre-
ensão judicial, arrolamento, arresto ou penhora; e

c) Quando, por virtude de partilha decorrente de divórcio ou se-
paração judicial de bens, a quota for adjudicada a quem dela não for
titular.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por dois sócios.

§ 1.º Ficam desde já designados gerentes os sócios José de Almeida
e Rosa Maria de Jesus Moreira.

§ 2.º O sócio José de Almeida manterá o cargo de gerente en-
quanto for sócio da sociedade, do qual só poderá ser destituído com
justa causa.

§ 3.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção do gerente José de Almeida. Porém, para
actos de mero expediente é suficiente a intervenção de qualquer um
dos gerentes.

7.º

Fica expressamente proibido aos sócios e gerentes o exercício de
actividade concorrente com a da sociedade, salvo se anterior, ou
autorizada expressamente pela sociedade em assembleia geral para o
efeito convocada.

8.º

Poderão ser exigidos aos sócios, mediante deliberação social, pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 400 000 euros.

9.º

As assembleias gerais são convocadas por meio de carta registada,
enviadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

<t>27 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manu-
el Fatela Bexiga. 14899663

PETRO CHÃ, COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 280/010731;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010731.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe entre José Pereira da Cunha, casado com Maria Filomena
Teixeira Cardoso na comunhão geral, e António Pereira Cardoso,
casado com Maria Celeste Teixeira Cardoso na comunhão geral, nos
termos e artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Petro Chã, Combustíveis, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Chã, freguesia de Vila Chã, concelho de
Alijó.
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2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de combustíveis, mate-
riais para a construção civil e agricultura, mobiliário e utilidades para
o lar e restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 5000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, José Pereira da Cunha e António Pereira Cardoso.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, carecendo do
consentimento da sociedade relativamente a estranhos, tendo os
sócios direito de preferência na respectiva aquisição.

5.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresa, bem como adquirir quotas ou outras participações em
quaisquer sociedades, mesmo com objecto diferente do seu.

§ único. O sócio que tenha votado contra eventual projecto de
fusão da sociedade com uma outra, tem o direito de se exonerar,
podendo, no prazo legal, exigir que a sociedade adquira ou faça ad-
quirir a sua participação social, nos termos do disposto no artigo 105.º
do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso deliberados em assem-
bleia geral, bens como prestações suplementares até 50 000 euros,
repartidas proporcionalmente por todos os sócios, em função das
respectivas quotas.

7.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos seguin-
tes casos: penhora, arresto, arrematação, adjudicação, inclusão na
massa falida, venda, qualquer forma de apreensão judicial da quota e
sempre que nesses ou noutros casos possa resultar a transmissão da
quota para estranhos.

8.º

A amortização é realizada pelo valor da quota determinado em
face do último balanço aprovado, sendo paga em quatro prestações
trimestrais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses
após a deliberação da amortização, a qual deve ser tomada dentro de
90 dias a contar da data em que a sociedade tiver conhecimento do
facto que o permite.

9.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, poderá ser exercida pelos sócios ou por pesso-
as estranhas à sociedade.

§ 1.º A gerência fica afecta a ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seu actos e contratos

é necessária a intervenção de ambos os gerentes.

10.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá com-
prar, vender, tomar de aluguer ou trocar viaturas automóveis para e
da sociedade, comprar, vender, tomar ou dar de arrendamento imó-
veis e tomar ou dar por trespasse ou cessão de exploração estabele-
cimentos comerciais para e da sociedade, confessar, transigir e de-
sistir em juízo, e de uma forma geral representar a sociedade em
tribunal.

11.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com o sócio sobrevivo e os herdei-
ros, ou os legais representantes do interdito ou inabilitado que, no
prazo de 15 dias a contar do facto que o determina, nomearão um
que a todos represente na sociedade enquanto a quota permanecer
indivisa.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899671

SOCIEDADE AGRÍCOLA SERRINHA DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 190/951019;
identificação de pessoa colectiva n.º 503510670; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
acima referida aumentou o capital social de 10 000 000$ para
100 241 000$, redenominando o mesmo para euros, e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital: 100 241 000$, após o reforço de 90 241 000$, em di-
nheiro, subscrito e realizado pelos sócios na proporção das suas
quotas.

Capital redenominado: 500 000 euros.
Sócios e quotas: Anselmo Gandra de Araújo � 400 000 euros;

Dulce Maria Arouca Lima de Azevedo Monteiro de Araújo �
100 000 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899655

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BARROCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 282/010817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas em
epígrafe entre Jorge Botelho Elias, casado com Maria Manuela Soa-
res Moreira Elias na comunhão geral, e Luís Pedro Amorim Garcia,
casado com Teresa Maria Moreira Elias Garcia na separação de bens,
nos termos e artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Barro-
ca, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de António Manuel Sarai-
va, 49, 1.º, direito, freguesia de Pinhão, concelho de Alijó, mas por
simples deliberação da gerência poderá esta deslocar a sua sede soci-
al para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � A Sociedade poderá, e sob qualquer forma contratual ou le-
gal, associar-se com terceiros, nomeadamente para formar sociedade,
consórcios ou associações em participação, assim como adquirir e
alienar participações no capital social de outras sociedades, inde-
pendentemente do seu objecto social.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração agrícola, produção
e comercialização de vinhos de mesa, vinhos do Porto e aguarden-
tes vínicas.

ARTIGO 3.º

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 cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Luís Pedro Amorim Garcia e Jorge Botelho Elias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade e a sua representação serão exerci-
das pelos sócios, Jorge Botelho Elias e Luís Pedro Amorim Garcia,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme de-
liberação em assembleia geral.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, para praticar determinados actos ou categoria de actos.

4 � A Sociedade será validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos, pela assinatura de um gerente.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a Sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.
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ARTIGO 5.º

Compete, em geral, à gerência exercer os mais amplos poderes de
gestão dos negócios sociais, representando a Sociedade em juízo e
fora dele, praticando todos os actos tendentes à realização do ob-
jecto social que não sejam da competência dos outros órgãos, no-
meadamente:

a) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis e
imóveis, sempre que o entenda conveniente para a Sociedade e, bem
assim, dar e tomar de arrendamento;

b) Instaurar ou contestar pleitos judiciais, confessar, desistir ou
transigir em processo, comprometer-se em árbitros e assinar ter-
mos de responsabilidade;

c) Adquirir para a Sociedade acções ou participações em outras
sociedades reguladas por lei especial, agrupamentos complementa-
res de empresas e agrupamentos europeus de interesse económico,
com objecto diferente do seu;

d) Constituir mandatários para o exercício de um acto ou um
conjunto de actos, ou delegando neles, total ou parcialmente, os seus
poderes;

e) Contrair empréstimos, obter financiamentos, realizar opera-
ções de crédito e assumir encargos não vedados pelas estatutos ou
pela lei;

f) Contratar empregados, fixar os seus vencimentos, regalias so-
ciais e outras prestações pecuniárias e exercer os correspondentes
poderes, directivo e disciplinar;

g) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários, e as deli-
berações da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os
sócios até ao montante de 25 000 euros, que se obrigam a prestá-las
pelo montante que for deliberado em assembleia geral e na propor-
ção da respectiva participação social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à Sociedade mediante
as condições que forem acordadas.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não impuser diverso con-
dicionalismo, serão convocadas por carta registada, expedida aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência, com menção da
ordem de trabalhos.

2 � No caso da assembleia geral, regularmente convocada, não
reunir quórum suficiente para validamente deliberar, a gerência con-
vocará uma nova assembleia geral para 15 dias depois, que reunirá
com qualquer número de sócios e de capital.

3 � Qualquer um dos sócios poderá nas assembleias gerais ser
representado por um outro sócio ou por um gerente da Sociedade ou
qualquer outra pessoa, mediante simples carta de representação por
ele assinada e dirigida à sociedade.

ARTIGO 8.º

l � Dos lucros será deduzido o mínimo legal para o fundo de
reserva, devendo o restante lucro ou prejuízo, se o houver, ser divi-
dido e suportado pelos sócios na proporção das suas quotas, sem
prejuízo, porém, de qualquer deliberação da assembleia geral em
contrário.

2 � Na segunda metade de cada exercício poderão os sócios de-
liberar, em assembleia geral para o efeito convocada, sobre o desti-
no a dar aos lucros desse exercício, já realizados depois de preenchi-
dos os requisitos legais para o efeito exigidos.

ARTIGO 9.º

1 � Com excepção da cessão entre cônjuges, a cessão de quotas
será sempre dependente do consentimento dos restantes sócios,
mesmo que se trate de cessão entre ascendentes e descendentes, ou
entre sócios.

2 � Para efeitos de cessão, o sócio que pretenda ceder a sua quo-
ta, deverá informar, por escrito, com a antecedência mínima de
30 dias, a própria sociedade, cabendo ao gerente, nos 8 dias poste-
riores ao conhecimento, convocar uma assembleia geral, para 15 dias
depois.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá dar a conhe-
cer na carta que enviar para a sociedade, o nome do adquirente e o
valor pela qual a quota será cedida.

4 � Os sócios que pretendam exercer o direito de preferência,
deverão comunicá-lo por escrito, nos 15 dias subsequentes à data
em que tiveram conhecimento, por meio de carta registada com aviso
de recepção, dirigida ao cedente e à sociedade.

5 � A verificar-se o estipulado no n.º 4, a escritura de cessão será
celebrada no prazo máximo de 60 dias a contar da data da admissão
do exercício do direito de preferência.

ARTIGO 10.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for vendida com infracção do disposto no ar-

tigo 9.º;
c) Quando a quota seja arrestada, penhorada, arrolada ou, por

qualquer forma, apreendida em processo judicial;
d) Por acordo com o seu titular.
2 � O preço da amortização será o valor da quota, no último

balanço apurado, excepto no caso da alínea c) em que a contrapar-
tida será determinada nos termos das regras legais.

3 � A escritura será outorgada no prazo máximo de três meses a
contar da data em que a sociedade tomar conhecimento do facto
que der lugar à amortização, considerando-se esta realizada, quer pela
outorga da escritura, quer pela consignação do respectivo preço.

ARTIGO 11.º

1 � A Sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que delibere a dissolução deverá determi-

nar a forma e prazo de liquidação e nomear os liquidatários, que
poderão ser os gerentes em exercício.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899698

A LAVOURA DE ALIJÓ � PRODUTOS
PARA AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 138/910312;
identificação de pessoa colectiva n.º 502526610.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899469

RIBEIRO & GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 200/960624;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665932.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899477

JOSÉ GUEDES MOREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 93/800331;
identificação de pessoa colectiva n.º 500973948.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899485

JOSÉ MOREIRA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 221/980202;
identificação de pessoa colectiva n.º 504061488.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899507

QUINTA DO NOVAL � VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 267/001228;
identificação de pessoa colectiva n.º 500225362.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899493

MADEIRIBEIRO � MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 193/960212;
identificação de pessoa colectiva n.º 503589519.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899515

PALMIRESÍDUOS � COMBUSTÍVEIS E RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 261/000818;
identificação de pessoa colectiva n.º 505080150.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899523

TÁXIS SENHORA DOS AFLITOS
DE ÂNGELO TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 259/000726;
identificação de pessoa colectiva n.º 505073838.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899531

SOCARFRI � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 247/990805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504517791.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899540

COPFER � PAVIMENTAÇÕES E CALCETAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 174/941110;
identificação de pessoa colectiva n.º 503299243.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899566

TRANSPORTES JÚLIO R. MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 230/980515;
identificação de pessoa colectiva n.º 504153943.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899574

ESCOLA DE CONDUÇÃO PLATANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 233/980529;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169173.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899582

ABEL CONDE & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 95/810508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501281223.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899590

SARAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 25/520213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500242291.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899612

VINHA TERRA � TERRAPLANAGENS E SURRIBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 160/930225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502927801.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899620

MARIA CELESTE BATISTA HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 112/880108;
identificação de pessoa colectiva n.º 501917411.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de con-
tas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899647

QUINTA DA AMARELA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 217/971028;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011472.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899175

TOMBODOURO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 216/971022;
identificação de pessoa colectiva n.º 503977276.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899167

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
LUÍS GUEDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 242/990325;
identificação de pessoa colectiva n.º 504332856.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899159

FARMÁCIA ESPÍRITO SANTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 156/921030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502859067.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Rui Manuel
Fatela Bexiga. 14899140

BOTICAS

CHB � COMÉRCIO DE CAIXILHARIAS
EM PVC E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 59; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010821.

Certifico que, por escritura lavrada no dia 21 de Agosto de 2001,
exarada de fl. 86 a fl. 87 do livro de notas para escrituras diversas
n.° 68-A do Cartório Notarial de Braga (Centro de Formalidades das
Empresas), entre Carlos Heitor Colmonero Bermudes e Natália de

Araújo Guimarães foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHB � Comércio de Caixilha-
rias em PVC e Alumínio, L.da, e tem a sua sede no lugar de Carreira
da Lebre, freguesia da Beça, concelho de Boticas.

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 e aplica-
ção de caixilharias em alumínio e PVC.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te 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 ao sócio Carlos Heitor Colmonero Bermudes, que desde já
fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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 autori-
zada a proceder ao levantamento da totalidade do capital social
depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares o valor deste acto é de 1 002 410$.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Mário Jorge
Gonçalves Barroso. 01319299

CHAVES

HÉLDER TEIXEIRA � TRANSPORTES TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1083/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505047713; data:
27092001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 14520869

VIDRARIA CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 310/
870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501779230; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 13/010926.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 13/010926.
Reforço do capital e alteração parcial do contrato.
Montante após o reforço: 1 000 000 euros, subscrito em numerá-

rio.
Subscritores: Joaquim Duarte Chaves Alves, com 425 180,32 eu-

ros, e António Silvestre Chaves Alves e Luís Amaro Chaves Alves,
cada um com 212 590,16 euros.

Artigo alterado: artigo 2.º, o qual ficou com a seguinte nova re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O capital é de 1 000 000 de euros, dividido em três quotas, uma
no valor de 500 000 euros, do sócio Joaquim Duarte Chaves Alves,
e duas no valor de 250 000 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios António Silvestre Chaves Alves e Luís Amaro Chaves
Alves.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, José Luís Dias.
14520826

LUÍS CÂNDIDO GARVOA LEITE FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1148/
010926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010926.

Certifico que Luís Cândido Garvoa Leite Fernandes, titular do
bilhete de identidade n.º 1757329, emitido em 22 de Janeiro de
1993 pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, casado com Maria
Eduarda Guimarães Pereira Fernandes no regime da comunhão de
adquiridos, natural do concelho de Chaves e residente na Avenida de
Xavier Teixeira, 1, nesta cidade, com o número de contribuinte fis-
cal 168659860, realiza o seguinte contrato de sociedade unipessoal
por quotas, que se regerá nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta o nome de Luís Cândido Garvoa Leite Fer-
nandes � Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Avenida de Xavier
Teixeira, 1, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves.

2.º

Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e,
bem assim, serem criadas sucursais, agências, filiais ou outras formas
de representação em qualquer lugar.

3.º

Constitui o objecto social agente de comércio por grosso de elec-
trodomésticos, acessórios para automóveis, ferramentas eléctricas,
aquecimento central e material térmico.

4.º

O sócio Luís Cândido Garvoa Leite Fernandes, e único, poderá
deliberar a exigibilidade de prestações suplementares de capital até
ao montante de 20 000 euros.

5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e correspondente à quota única do sócio, Luís Cândido Garvoa
Leite Fernandes.

6.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado pelo seu único sócio, Luís Cândido Garvoa Leite Fer-
nandes, que desde já fica nomeado gerente, obrigando com a sua
assinatura a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 14520818

FERNANDO AUGUSTO MOFREITA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1024/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504562320; inscrições
n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 1 e 2/010927.

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

Apresentação n.º 1/010927.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 19 de Setembro de

2001 (artigo 150.º do Código das Sociedades Comerciais).

Apresentação n.º 2/010927.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des Fernandes Barreira Tomé. 14520842

MONTALEGRE

MODABARR, MODA BARROSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula n.º 121/
940908; identificação de pessoa colectiva n.º 503297013; data:
010913.

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

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ade-
laide Vaz Souto. 16905890

PESO DA RÉGUA

SERRALHARIA DO RODO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 502455020; data da apresenta-
ção: 010920.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no lugar da
Ribeira do Rodo, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09012001

PAULO CÉSAR & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 462;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827670; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no Edifício
Columbano, na Rua dos Camilos, Peso da Régua, se encontram de-
positados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011773

A. L. A. R. � INDÚSTRIA DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633212; data da apresenta-
ção: 010629.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede em São Leo-
nardo, freguesia de Galafura, concelho de Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011781

HUMBERTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504354612; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1999 da sociedade em epígrafe, com sede na Quinta da
Soalheira, lote 7, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011790

HUMBERTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504354612; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Quinta da
Soalheira, lote 7, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011803

ADELINA & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 249;
identificação de pessoa colectiva n.º 500749671; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua dos
Camilos, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respec-
tiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011811

A. FERREIRA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 344;
identificação de pessoa colectiva n.º 501733493; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua da Fer-
reirinha, Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respec-
tiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011820

CARDOSO & MAGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 500053189; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua do Midão,
Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011870

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501746803; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de Lages,
freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se encontram de-
positados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011889

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA � REGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 562;
identificação de pessoa colectiva n.º 503571946; data da apresenta-
ção: 010706.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua de João
de Lemos, 21, 3.º, esquerdo, Peso da Régua, se encontram deposita-
dos na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011897

SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS SEDIELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 503588717; data da apresenta-
ção: 010706.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na freguesia de
Sedielos, concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011900

ANTÓNIO CORREIA BARRIGAS DE AZEVEDO,
HERDEIROS, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 502276037; data da apresenta-
ção: 010727.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no lugar e fre-
guesia de Galafura, concelho de Peso da Régua, se encontram depo-
sitados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011919

SOCIEDADE VINÍCOLA TERRAS DE VALDIGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 501744860; data da apresenta-
ção: 010719.
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Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Quinta das
Quartas, freguesia de Fontelas, concelho de Peso da Régua, se en-
contram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011927

CITDOURO � PROJECTOS, CLIMATIZAÇÃO
E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 697;
identificação de pessoa colectiva n.º 504655205; data da apresenta-
ção: 010727.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rotunda do
Tondela, sem número, freguesia e concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011935

GESSIAGRI � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504857053; data da apresenta-
ção: 010814.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida de
Antão de Carvalho, 224, 7.º, D, freguesia e concelho de Peso da
Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011943

TRATADISSO � CONTABILIDADES,
INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 635;
identificação de pessoa colectiva n.º 504110195; data da apresenta-
ção: 010831.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
dos anos de 1998, 1999 e 2000 da sociedade em epígrafe, com sede
na Avenida de Antão de Carvalho, 224, 7.º, D, freguesia e concelho
de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011951

AUTO SÃO FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319154; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede em Peso da
Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011960

PRODUTORES ASSOCIADOS DE VINHOS
PROGRESSO DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356274; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no lugar da
Lousada, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011838

ALMEIDA & MANSILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 140;
identificação de pessoa colectiva n.º 501132236; data da apresenta-
ção: 010629.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede na Rua dos
Camilos, 84 a 90, Peso da Régua, se encontram depositados na pas-
ta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011846

PEIXARIA NOVO HORIZONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 503030074; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no Prédio Novo
Horizonte, rés-do-chão, Rua da Ferreirinha, Peso da Régua, se en-
contram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011854

PANIFICADORA D. QUIXOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 594;
identificação de pessoa colectiva n.º 502649330; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000 da sociedade em epígrafe, com sede no lugar do Paço,
freguesia de Fontelas, concelho de Peso da Régua, se encontram
depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália
Pereira Gouveia. 09011862
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