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3. Diversos

PARTE A

DIVERSOS

MAIAMBIENTE, EMPRESA MUNICIPAL DO AMBIENTE, E. M.

Cópia extraída da escritura lavrada de fl. 77 a fl. 78 v.º do livro de
notas n.º 94 do Notariado Privativo da Câmara Municipal da Maia.

Constituição de empresa municipal
Aos 31 dias do mês de Agosto do ano de 2001, nesta cidade da

Maia e edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Amélia Teresa
Teixeira de Almeida, chefe de Divisão dos Serviços Administrativos
da Câmara Municipal da Maia, exercendo funções notariais, de acordo
com o despacho n.º 101-GP/2001, de 13 de Fevereiro, exarado pelo
Sr. Presidente da mesma Câmara Municipal, nos termos da alínea b)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
compareceu o Sr. Dr. José Vieira de Carvalho, casado, natural da
freguesia de Moreira, concelho da Maia, residente na Rua da Ponte de
Moreira, freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos, o qual
outorga na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Maia, em
representação do município e com poderes para este acto nos termos
da alínea f) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
o que tudo é do meu conhecimento pessoal. E por ele foi dito:

I � Que, pela presente escritura, e de conformidade com a deliberação
da Câmara Municipal da Maia, tomada na reunião realizada no dia 31
de Maio de 2001, devidamente homologada pela Assembleia. Municipal
na segunda reunião da terceira sessão ordinária que teve lugar no dia 4
de Julho de 2001, o município da Maia, seu representado, constitui,
nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e dos n.os 1, alínea a), e 3 do
artigo 4.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, a empresa pública municipal
sob a firma MAIAMBIENTE, Empresa Municipal do Ambiente, E. M.,
que vai ter a sua sede na Praça do Município, freguesia e concelho da
Maia, tendo por objecto principal a remoção dos resíduos sólidos urbanos
e equiparados a urbanos, a recolha selectiva de materiais recicláveis e a
manutenção da higiene e limpeza dos locais públicos, podendo,
complementarmente, exercer actividades da mesma natureza noutros
concelhos do País ou participar em agrupamentos de empresas ou em
sociedades constituídas para o efeito ou já existentes, mediante
autorização expressa da Câmara Municipal da Maia, bem como exercer,
com carácter acessório, outras actividades relacionadas com o seu
objecto, designadamente a elaboração ou promoção de estudos de
desenvolvimento estratégico, sustentabilidade e outros;

II � Que a Empresa Municipal agora criada, cuja denominação foi
aprovada pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas do Ministério da
Justiça em 2 de Março de 2001, reger-se-á por aquela lei e pelos estatutos
aprovados pelos órgãos autárquicos competentes, em cumprimento da
mesma lei, de que me apresentou e arquivo um exemplar, como
documento complementar, elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, que já o leu, dispensando a sua leitura, o qual fica
a fazer parte integrante da presente escritura e, subsidiariamente, pelo
regime das empresas públicas e, no que neste não for especialmente
regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais;

III � Que o capital social é de e 1 496 393,69, valor equivalente
a 300 000 000$, constituído da seguinte forma: em espécie, através
da entrega que faz o município da Maia dos bens que se encontram
divididos em três classes (equipamentos de deposição, viaturas e

instalações), devidamente descritos e identificados no mapa anexo
ao relatório elaborado por revisor oficial de contas, nos termos do
artigo 8.º da Lei n.º 59/98, de 18 de Agosto, do qual constam os
seus respectivos valores, que aqui também se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais, documento este que integra
o respectivo parecer, ficando ambos a fazer parte integrante da
presente escritura; e em dinheiro, a quantia de € 99 759,60, valor
equivalente a 20 000 000$, do qual já se encontra realizado o valor
de € 49 869,79, equivalente a 10 000 000$, como consta da guia
do depósito efectuado nesta data na Caixa Geral de Depósitos, agência
da Maia, à Rua de Augusto Simões, desta cidade.

Assim disse e desejou outorgar, do que dou fé.
Arquivo os seguintes documentos: os referidos documentos

complementares, fotocópia da deliberação da Câmara Municipal antes
mencionada e fotocópia de parte da acta da segunda reunião da
terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia
4 de Julho do ano corrente.

Foram exibidos: o documento comprovativo do depósito da
realização do capital, atrás mencionado; o certificado de
admissibilidade da denominação adoptada; o cartão provisório de
pessoa colectiva P505060868, pelo qual verifiquei que o código da
actividade a exercer pela Empresa é o 90002.

Adverti o outorgante de que este acto está sujeito a registo
obrigatório, que deverá ser requerido no prazo de 90 dias, a contar
de hoje, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Código do Registo
Comercial. Esta escritura foi lida em voz alta e explicado ao
outorgante o seu conteúdo.

O Outorgante, José Vieira de Carvalho. � A Notária, Amélia
Teresa Teixeira de Almeida.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

CAPÍTULO I
Disposições fundamentais

SECÇÃO I

Da denominação, natureza e sede

ARTIGO 1.º

Denominação e natureza

1 � A MAIAMBIENTE, Empresa Municipal do Ambiente, E. M.,
designada abreviadamente por MAIAMBIENTE, é uma empresa
pública municipal criada ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto,
dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa e
financeira e património próprio, sujeita aos poderes de tutela e
superintendência da Câmara Municipal da Maia.

2 � A capacidade jurídica da MAIAMBIENTE abrange todos os
direitos e obrigações necessários à prossecução do seu objecto.

ARTIGO 2.º

Regime jurídico

A MAIAMBIENTE rege-se pelo disposto na Lei n.º 58/98, de 18
de Agosto, pelos presentes estatutos, pelas deliberações dos órgãos
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municipais e demais actos que a tenham aprovado e, subsidiariamente,
pelo regime das empresas públicas e, no que neste não esteja
especialmente regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades
comerciais.

ARTIGO 3.º
Sede e representação

1 � A MAIAMBIENTE tem a sua sede na Praça do Município,
freguesia e concelho da Maia.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede da
empresa pode ser deslocada para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho.

3 � A MAIAMBIENTE pode, por deliberação do conselho de
administração, estabelecer e ou extinguir delegações, agências ou
quaisquer outras formas de representação onde e quando for
necessário à prossecução dos seus fins.

SECÇÃO II
Do objecto social

ARTIGO 4.º

Objecto
1 � A MAIAMBIENTE tem como objecto principal, por delegação

da Câmara Municipal da Maia, a remoção dos resíduos sólidos urbanos
e equiparados a urbanos, a recolha selectiva de materiais recicláveis e
a manutenção da higiene e limpeza dos locais públicos.

2 � A MAIAMBIENTE poderá exercer complementarmente
actividades da natureza das estabelecidas no número anterior noutros
concelhos do País ou participar em agrupamentos de empresas ou
em sociedades constituídas para o efeito ou já existentes, mediante
autorização expressa da Câmara Municipal da Maia.

3 � A MAIAMBIENTE poderá também exercer, com carácter
acessório, outras actividades relacionadas com o seu objecto,
designadamente a elaboração ou promoção de estudos de
desenvolvimento estratégico, sustentabilidade e outros.

ARTIGO 5.º

Obras

As obras promovidas pela MAIAMBIENTE podem ser executadas
em regime de administração directa ou de empreitada e não carecem
de licença municipal devendo contudo os respectivos projectos ser
aprovados pela Câmara Municipal.

CAPÍTULO II
Dos órgãos da Empresa

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 6º

Órgãos da Empresa

1 � São órgãos da MAIAMBIENTE:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único;
c) O conselho geral.
2 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais é coincidente com

os dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de
exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição.

3 � Os membros dos órgãos sociais são nomeados e exonerados
pela Câmara Municipal da Maia, sob proposta do presidente da
Câmara Municipal, e tomam posse perante este.

ARTIGO 7.º

Remunerações

O estatuto remuneratório dos membros dos órgãos sociais é definido
pela Câmara Municipal da Maia, tendo em conta o disposto sobre a
matéria no Estatuto do Gestor Público.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 8.º

Composição

O conselho de administração é o órgão de gestão da Empresa,
sendo composto por três membros, um dos quais é o presidente,
nomeados e exonerados pela Câmara Municipal da Maia.

ARTIGO 9.º
Competências do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração, em geral, praticar
todos os actos necessários e operações relativas ao objecto social da
empresa, designadamente:

a) Gerir a empresa, praticando todos os actos e operações relativas
ao objecto social;

b) Administrar o património da empresa, bem como aquele cuja
gestão, utilização ou fruição lhe tenha sido confiado pela Câmara
Municipal da Maia;

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis ou imóveis;
d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e

as normas do seu funcionamento interno, designadamente em matéria
de pessoal e da sua remuneração;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

f) Elaborar os instrumentos necessários de gestão previsional
previstos na lei e as alterações que se mostrem necessárias;

g) Elaborar anualmente o relatório de exercício e os respectivos
balanços, conta de gerência e conta de ganhos e perdas e submetê-
-los à aprovação da Câmara Municipal da Maia, bem como
apresentar proposta de aplicação dos resultados e ainda constituir as
reservas nos termos dos presentes estatutos;

h) Estabelecer o modo de constituição das provisões e das reservas,
o sistema de amortização de bens e o modo de distribuição dos
resultados do exercício;

i) Praticar todos os actos e celebrar todos os contratos necessários
ou convenientes ao funcionamento da Empresa e à prossecução das
suas atribuições, sem prejuízo dos poderes de superintendência da
Câmara Municipal da Maia;

j) Submeter à aprovação ou autorização da Câmara Municipal da
Maia os actos que nos termos da lei ou destes estatutos o devam ser;

k) Estudar e emitir parecer sobre matérias que a Câmara Municipal
da Maia entenda dever submeter-lhe, no âmbito das suas compe-
tências e atribuições;

l) Aprovar, cumprir e fazer cumprir o regulamento de organização
e funcionamento da Empresa;

m) Elaborar o quadro de pessoal e o respectivo estatuto remu-
neratório;

n) Promover a contratação do pessoal, rescindir os respectivos
contratos e exercer sobre os trabalhadores o poder disciplinar;

o) Designar e credenciar os trabalhadores da Empresa que
exercerão poderes de fiscalização;

p) Contrair empréstimos de curto, médio e longo prazos, angariar
financiamentos e realizar outro tipo de operações, tendo em vista a
realização do objecto social;

q) Mandar proceder à cobrança das receitas e à realização das
despesas da Empresa;

r) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da Empresa;
s) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os termos

e as condições a que devem obedecer;
t) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pelos presentes

estatutos, leis, regulamentos e Câmara Municipal da Maia.
2 � A aquisição, alienação e oneração de bens imóveis de valor

superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do
sistema remuneratório da função pública carecem de autorização da
Câmara Municipal da Maia.

3 � O conselho de administração poderá delegar em qualquer dos
seus membros algumas das suas competências, definindo em acta os
limites e as condições do seu exercício.

ARTIGO 10.º
Competência do presidente do conselho de administração

1 � Compete ao presidente do conselho de administração:
a) Coordenar a actividade do conselho de administração e

superintender nos serviços e na orientação geral das actividades da Empresa;
b) Convocar e presidir às reuniões;
c) Representar a Empresa em juízo e fora dele;
d) Providenciar pela correcta execução das deliberações do

conselho de administração;
e) Exercer os poderes que o conselho nele confiar por delegação expressa;
f) Assegurar as relações da Empresa com a Câmara Municipal da Maia;
g) Desempenhar as demais funções estabelecidas nos regulamentos internos.
2 � Nas suas faltas e impedimentos o presidente será substituído

pelo membro do conselho de administração por si designado ou, na
falta de designação, pelo membro do conselho de administração mais
idoso.

ARTIGO 11.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por mês e reunirá extraordinariamente sempre que seja convocado
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pelo presidente por sua iniciativa ou por requerimento da maioria
dos seus membros.

2 � O conselho de administração não poderá funcionar sem a
presença da maioria dos seus membros.

3 � O presidente ou quem o substituir tem voto de qualidade nas
deliberações tomadas.

4 � As deliberações são tomadas por maioria e só são válidas
quando se encontre presente à reunião a maioria dos seus membros,
sendo proibido o voto por correspondência ou por procuração.

5 � De todas as reuniões do conselho de administração serão
lavradas actas, em livro próprio e assinadas pelos respectivos membros
presentes.

ARTIGO 12.º
Forma de obrigar a Empresa

1 � A empresa obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores, sendo um deles

o presidente ou o seu substituto nessa qualidade;
b) Pela assinatura de um administrador, no âmbito dos poderes

nele delegados;
c) Pela assinatura de um mandatário ou mandatários, no âmbito dos

poderes que lhe tenham sido conferidos, ou de procuradores
especialmente constituídos, dentro dos limites da respectiva procuração.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer dos membros do conselho de administração, considerando-
-se incluídos nestes actos o endosso de cheques, vales de correio ou
outros valores declarados e o recebimento de quaisquer quantias.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 13.º
Composição e competência

A fiscalização da Empresa é exercida por um revisor ou por uma
sociedade de revisores oficiais de contas, que procederá à revisão
legal, a quem compete, designadamente:

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhes servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades bem como

os factos que considere reveladores de grandes dificuldades na pros-
secução do objecto da Empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da empresa,
ou por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título;

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal da Maia infor-
mação sobre a situação económica e financeira da Empresa;

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Em-
presa, a solicitação do conselho de administração;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem como
sobre o relatório do conselho de administração e contas do exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor de indemnizações compensatórias
a receber pela Empresa;

i) Emitir a certificação legal das contas.

SECÇÃO IV

Do conselho geral

ARTIGO 14.º
Constituição e competências

1 � O conselho geral é constituído por cinco membros, escolhidos
por deliberação da Câmara Municipal.

2 � Com funções meramente consultivas, compete ao conselho geral:
a) Elaborar e aprovar o respectivo regimento;
b) Eleger a mesa;
c) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a

Empresa, podendo emitir os pareceres ou recomendações que
considerar convenientes.

3 � O conselho geral poderá solicitar ao conselho de administração
os elementos de informação necessários para o desempenho das suas
funções.

CAPÍTULO III
Da intervenção da Câmara Municipal da Maia

ARTIGO 15.º
Poderes de superintendência

No exercício de superintendência, cabem à Câmara Municipal da
Maia os seguintes poderes:

a) Emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de admi-
nistração no âmbito dos objectivos a prosseguir;

b) Autorizar alterações estatutárias;
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional;
d) Aprovar o relatório do conselho de administração, as contas

do exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem como o
parecer do fiscal único;

e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do conselho de administração;
f) Autorizar a aquisição de participações no capital de sociedades;
g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazos;
h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de

administração;
i) Determinar a realização de auditorias e averiguações ao

funcionamento da Empresa;
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a Em-

presa, podendo emitir as recomendações que considerar convenientes;
k) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela lei ou

pelos estatutos.

ARTIGO 16.º
Direito à informação

A Câmara Municipal da Maia poderá solicitar ao conselho de
administração os elementos necessários ao exercício dos poderes que
lhe são conferidos pela lei ou pelos estatutos.

CAPÍTULO IV
Da gestão financeira e patrimonial

SECÇÃO I

Da gestão financeira

ARTIGO 17.º

Princípios básicos da gestão

1 � A gestão da Empresa deve articular-se com os objectivos
prosseguidos pelo município da Maia, visando a promoção do
desenvolvimento local, e realizar-se-á por forma a assegurar a
permanente solvabilidade e solidez económica da Empresa bem como
o seu equilíbrio financeiro, com respeito pelo disposto nestes
Estatutos, normas legais e princípios da boa gestão empresarial.

2 � Na gestão da Empresa ter-se-ão em conta, nomeadamente,
os seguintes condicionalismos e objectivos:

a) A adaptação da oferta à procura economicamente rentável,
salvo quando sejam acordados com a Câmara Municipal especiais
obrigações motivadas pelo interesse público ou por razões de natureza
político-social;

b) A prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da
exploração e elevados índices de produtividade;

c) A fixação de objectivos económico-financeiros de médio prazo,
designadamente no que respeita à remuneração do trabalho e do
capital investido ou à obtenção de um adequado autofinanciamento;

d) A minimização dos custos de exploração, mediante o melhor
aproveitamento dos recursos postos à disposição da Empresa;

e) A subordinação de novos investimentos a critérios de decisão
empresarial, nomeadamente em termos de taxa de rendibilidade,
período de recuperação do capital e grau de risco, excepto quando
sejam acordados com a Câmara Municipal outros critérios a aplicar;

f) A adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a financiar;
g) A compatibilidade da estrutura financeira com a rendibilidade

da exploração e com o grau de risco da actividade;
h) A adopção de uma gestão previsional por objectivos, assente

na descentralização e delegação de responsabilidade e adaptada à
dimensão da Empresa;

i) O recrutamento do pessoal orientado por métodos de selecção
adequados à comprovação da competência e idoneidade dos
candidatos.

ARTIGO 18.º

Instrumentos de gestão previsional

A gestão económica da Empresa é disciplinada pelos seguintes
instrumentos de gestão previsional:

a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e
financeiros;

b) Orçamento anual de investimento;
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de

produtos e orçamento de custos;
d) Orçamento anual de tesouraria;
e) Balanço previsional.

ARTIGO 19.º

Planos de actividades, de investimento e financeiros

1 � Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investimen-
to e financeiros devem estabelecer a estratégia a seguir pela Empre-
sa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o justifiquem.
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2 � Os planos deverão ser completados com os desdobramentos
necessários para permitir a descentralização de responsabilidades e o
adequado controlo da gestão.

ARTIGO 20.º
Contratos-programa

1 � O município da Maia, através da Câmara Municipal, sempre
que pretenda que a Empresa prossiga objectivos sectoriais, realize
investimentos de rendibilidade não demonstrada ou adopte preços
sociais, celebrará com ela contratos-programa, nos quais serão
acordadas as condições a que as partes se obrigam para a realização
dos objectivos programados.

2 � Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da
Empresa para o período a que respeitam.

3 � Dos contratos-programa constará obrigatoriamente o
montante de subsídios e das indemnizações compensatórias que a
Empresa terá direito a receber como contrapartida das obrigações
assumidas.

ARTIGO 21.º
Capital e modo de realização

1 � O capital da MAIAMBIENTE, realizado através de dotações e
outras entradas, é de 300 000 000$, sendo realizado em dinheiro no
montante de 20 000 000$ e através de participação em espécie no
valor de 280 000 000$, nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 59/98, de
18 de Agosto, mediante transferência a efectuar pelo município da Maia.

2 � O capital da Empresa pode ser alterado através de dotações
e outras entradas do município da Maia, bem como mediante
incorporação de reservas.

3 � As alterações do capital dependem da aprovação da Câmara
Municipal da Maia.

ARTIGO 22.º
Receitas

Constituem receitas da MAIAMBIENTE:
a) Os montantes provenientes da sua actividade e as importâncias

resultantes dos serviços prestados no seu âmbito;
b) O rendimento dos bens próprios;
c) As comparticipações, as dotações e subsídios que lhe sejam

destinados;
d) O produto da alienação de bens próprios ou da sua oneração;
e) As doações, heranças e legados que lhe sejam destinados;
f) O produto das mais-valias resultantes da valorização do seu

património;
g) O produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo

prazos, bem como da emissão de obrigações;
h) Quaisquer outras que por lei ou contrato venha a receber.

ARTIGO 23.º
Aplicação de resultados

1 � Os resultados positivos de cada exercício, bem como os
transitados de exercícios anteriores, terão o seguinte destino:

a) Compensação de prejuízos que hajam transitado de exercícios
anteriores;

b) Constituição ou reforço de reservas e fundos obrigatórios;
c) Constituição ou reforço de reservas facultativas.
2 � As propostas de aplicação dos resultados positivos de cada

exercício são submetidas, até 30 de Março de cada ano, à aprovação
da Câmara Municipal.

ARTIGO 24.º
Reservas

1 � A MAIAMBIENTE deverá constituir as reservas e fundos
julgados necessários, sendo, porém, obrigatória a constituição da
reserva legal.

2 � Constitui reserva legal a dotação anual correspondente a 10%
do resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária à
cobertura de prejuízos transitados.

3 � A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no
capital ou para cobertura de prejuízos transitados.

4 � O conselho de administração poderá propor à Câmara
Municipal a constituição de outras reservas e fundos.

ARTIGO 25.º
Empréstimos

1 � A MAIAMBIENTE pode contrair empréstimos a curto,
médio e longo prazos, em moeda nacional ou estrangeira, bem como
emitir obrigações.

2 � As operações a que se refere o número anterior só podem
ser contraídas para a realização de investimentos, realização de obras
e melhoramentos de utilidade pública e ainda para reconversão de
empréstimos anteriormente obtidos.

3 � A MAIAMBIENTE poderá, igualmente, contrair emprésti-
mos a curto e médio prazos para antecipação de receitas, aquisição
de material ou maneio da tesouraria.

4 � A contracção de empréstimos a médio e longos prazo
carecem de autorização da Câmara Municipal da Maia.

ARTIGO 26.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo
imobilizado, bem como a constituição de provisões, serão efectivadas
pelo conselho de administração.

ARTIGO 27.º

Documentos de prestação de contas

1 � Os instrumentos de prestação de contas da Empresa, a
elaborar anualmente com referência a 31 de Dezembro e a submeter
à apreciação da Câmara Municipal da Maia até 30 de Março de cada
ano, são os seguintes, sem prejuízo de quaisquer outros exigidos pela
mesma Câmara Municipal ou em disposições legais:

a) Balanço;
b) Demonstração dos resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos

financiamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

dos resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 � O relatório do conselho de administração deve permitir uma

compreensão clara da situação económica e financeira relativa ao
exercício, analisar a evolução da gestão nos sectores da actividade
da Empresa, designadamente no que respeita a investimentos, custos
e condições de mercado, e apreciar o seu desenvolvimento.

3 � O parecer do fiscal único deve conter a apreciação da gestão,
bem como do relatório do conselho de administração, e a apreciação
da exactidão das contas e da observância das leis e dos estatutos.

4 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço, a
demonstração de resultados e o parecer do fiscal único são publicados
no Diário da República e num dos jornais mais lidos na área do
município da Maia.

ARTIGO 28.º

Contabilidade

A contabilidade da MAIAMBIENTE respeitará o Plano Oficial
de Contabilidade e deve responder às necessidades da gestão da
Empresa e permitir um controlo orçamental permanente, bem como
a fácil verificação da correspondência entre os valores patrimoniais.

ARTIGO 29.º

Tribunal de Contas

A gestão da MAIAMBIENTE está sujeita ao controlo financeiro
do Tribunal de Contas, nos termos da lei.

ARTIGO 30.º

Regime fiscal

A MAIAMBIENTE está sujeita a tributação directa e indirecta
nos termos gerais.

SECÇÃO II

Da gestão patrimonial

ARTIGO 31.º

Património

1 � O património da MAIAMBIENTE é constituído pelo
universo dos bens, direitos e obrigações que lhe forem conferidos
nos termos dos presentes estatutos, bem como os que lhe forem
atribuídos a qualquer título e os que vierem a ser adquiridos no exercício
do seu objecto social ou no exercício das suas competências.

2 � O município da Maia transferirá para a Empresa os bens e os
valores que considere necessários para o regular desenvolvimento
das suas atribuições, tendo em vista a realização do seu objecto social.

3 � É vedada à MAIAMBIENTE a contracção de empréstimos a
favor da Câmara Municipal da Maia e a intervenção como garante
de empréstimos ou outras dívidas da mesma.
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4 � Os empréstimos de médio e longo prazos contraídos pela
MAIAMBIENTE relevam para os limites da capacidade de endi-
vidamento do município.

ARTIGO 32.º
Disposição e administração dos bens

1 � Além dos bens móveis e imóveis que integram, em valor, o
seu capital inicial e cuja propriedade o município transferiu para ela,
e de todo os bens móveis e ou imóveis recebidos ou adquiridos no
exercício da sua actividade, é confiada à MAIAMBIENTE a
exploração e conservação dos bens do domínio privado ou público
municipal cuja administração seja afectada, por deliberação camarária
expressa, às suas finalidades, detendo o pessoal que, por deliberação
do conselho de administração, for designado as competências e
prerrogativas de autoridade pública destinadas à defesa do património
e à aplicação das leis, posturas e regulamentos municipais em matéria
de defesa e protecção do meio ambiente, qualidade de vida, higiene
e limpeza, podendo, se necessário, solicitar a actuação das autoridades
policiais, nos mesmos termos em que detêm essa faculdade os órgãos
e os funcionários da autarquia.

2 � A MAIAMBIENTE pode dispor dos bens que integram o seu
património nos termos do Decreto-Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto,
e dos respectivos estatutos.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 33.º
Estatuto do pessoal

1 � O estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato individual
de trabalho, sendo a contratação colectiva regulada pela lei geral.

2 � Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pessoal
da MAIAMBIENTE está sujeito ao regime geral da segurança social.

3 � Os funcionários da administração central, regional e local e de
outras entidades públicas podem exercer funções na MAIAMBIENTE
em regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento, por
períodos no mínimo anuais, sucessivamente renováveis.

4 � Enquanto se mantiverem na situação referida no número
anterior, os funcionários mantêm todos os direitos inerentes ao lugar
de origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social,
considerando-se, para todos os efeitos, o período de comissão de
serviço, requisição ou destacamento como tempo de serviço
efectivamente prestado no lugar de origem.

5 � O pessoal em exercício de funções na MAIAMBIENTE nos
termos do n.º 3 pode optar pelas remunerações do lugar de origem ou
pelos correspondentes às funções que desempenha na MAIAMBIENTE,
a suportar, em qualquer caso, pela MAIAMBIENTE.

6 � As comissões de serviço, as requisições ou os destacamentos
não determinam a abertura de vaga no quadro de origem.

ARTIGO 34.º

Participação dos trabalhadores na gestão

Os trabalhadores da MAIAMBIENTE participam na gestão da
Empresa através das comissões de trabalhadores que venham a ser
constituídas, exercendo os direitos consagrados na lei.

ARTIGO 35.º

Responsabilidade da Empresa

Pelos actos e factos imputados à Empresa responderá exclu-
sivamente o seu património.

ARTIGO 36.º

Responsabilidade dos administradores

1 � A Empresa responde civilmente perante terceiros pelos actos
e ou omissões dos seus administradores, nos mesmos termos em que
os comitentes respondem pelos actos ou omissões dos comissários,
de acordo com a lei geral.

2 � Os titulares dos órgãos respondem civilmente perante estes
pelos prejuízos causados pelo incumprimento dos seus deveres legais
ou estatutários.

3 � O disposto nos números anteriores não prejudica a respon-
sabilidade penal dos titulares dos órgãos da Empresa.

ARTIGO 37.º

Tribunais competentes

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, compete aos
tribunais judiciais o julgamento de todos os litígios em que seja parte
a MAIAMBIENTE.

2 � É da competência dos tribunais administrativos o julgamento
do contencioso de anulação dos actos praticados pelos órgãos da
MAIAMBIENTE quando actuam no âmbito do direito público, bem
como o julgamento das acções emergentes dos contratos
administrativos que celebrem e das que se refiram à responsabilidade
civil que a sua gestão pública provoque.

ARTIGO 38.º

Extinção e liquidação

1 � A extinção da MAIAMBIENTE é da competência da
Assembleia Municipal da Maia, sob proposta da Câmara Municipal.

2 � A extinção pode visar a reorganização das actividades da
MAIAMBIENTE, mediante a sua cisão ou a fusão com outras
empresas, ou destinar-se a pôr termo a essa actividade, sendo então
seguida de liquidação do respectivo património.

ARTIGO 39.º

Interpretação

O esclarecimento de quaisquer questões relativas à interpretação
dos presentes estatutos é da competência da Câmara Municipal da
Maia.

O Outorgante, José Vieira de Carvalho. � A Notária, Amélia
Teresa Teixeira de Almeida.

Documento complementar da escritura sob o n.º 62/2001.

Relatório de avaliação do revisor oficial de contas, elaborado
nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto
(Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e
Regionais).

1 � Introdução

Nos termos da lei, foi-nos apresentado um projecto de constituição
de uma empresa municipal sob a denominação de MAIAMBIENTE �
Empresa Municipal do Ambiente, E. M., a qual terá como objecto
social a remoção dos resíduos sólidos urbanos e equiparados a urbanos,
a recolha selectiva de materiais recicláveis e a manutenção da
salubridade, higiene e limpeza dos locais públicos, que lhe será
cometido por delegação da Câmara Municipal da Maia, como consta
do certificado de admissibilidade emitido em 2 de Março de 2001
pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

O valor do capital de constituição da Empresa será de
e 1 496 393,69, tendo como contravalor  300 000 000$, repre-
sentado por uma única participação a subscrever pela Câmara
Municipal da Maia. Foi utilizada taxa oficial de conversão para o
euro de 200$482.

A realização do capital da empresa a constituir, MAIAM-
BIENTE � Empresa Municipal do Ambiente, E. M., far-se-á pela
entrega de bens do imobilizado adiante descritos, que a única
participante, a Câmara Municipal da Maia, irá destacar do seu
património municipal no montante de 280 000 000$, ou seja,
e 1 396 634,11, e por uma entrada em dinheiro de 20 000 000$,
ou seja, e 99 759,58.

2 � Descrição dos bens [alínea a) do artigo 8.º
da Lei n.º 58/98]

Para a realização parcial do capital através de entradas em espécie
que subscreve na MAIAMBIENTE � Empresa Municipal do
Ambiente, E.  M., no montante de 280 000 000$ a Câmara
Municipal da Maia irá transferir bens do seu património de igual
valor.

Os bens a transferir estão divididos em três classes de imobilizado:
Equipamento de deposição;
Viaturas;
Instalações.
Os bens e equipamentos encontram-se devidamente descritos e

identificados na relação anexa a este relatório.

3 � Identidade dos seus titulares [alínea b) do artigo 8.º
da Lei n.º 58/98]

O titular dos bens corpóreos a transferir é a Câmara Municipal da
Maia. Essa titularidade foi por nós confirmada através dos seguintes
procedimentos:

Equipamentos de deposição, através de registo do património
municipal;

Viaturas, através do título de registo de propriedade;
Instalações, através de registo no património municipal.
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4 � Avaliação dos bens [alínea c) do artigo 8.º
da Lei n.º 58/98]

A avaliação dos bens a transferir é a constante do mapa anexo a
este relatório, sendo o valor global encontrado de 280 000 000$,
repartido da seguinte forma:

Equipamento de deposição .......................... 22 878 000$00
Viaturas ........................................................ 43 375 000$00
Instalações .................................................... 213 747 000$00

Total ............................ 280 000 000$00

Esta avaliação tem por base os pressupostos e critérios de
valorimetria adiante anunciados.

5 � Critérios utilizados na avaliação [alínea d)
do artigo 8.º da Lei n.º 58/98]

Tendo em consideração os fins específicos a que se destina esta
avaliação, bem como a natureza das entidades intervenientes, para
determinação dos montantes que enformam a presente avaliação,
vimos propor que os bens sejam transferidos do património da

Câmara Municipal da Maia para a empresa municipal a constituir,
MAIAMBIENTE � Empresa Municipal do Ambiente, E. M., pelo
mesmo valor por que constam no referido património municipal,
não sendo por isso considerada qualquer reavaliação extraordinária.

Por outro lado, verificamos que os bens a transferir foram
registados no património municipal pelo custo histórico de aquisição,
critério com o qual concordamos.

6 � Grau de correspondência entre o valor dos bens e o valor
da participação [alínea e) do artigo 8.º da Lei n.º 58/98]

O valor obtido na avaliação dos bens a transferir para a nova
empresa municipal a constituir, totalizou 280 000 000$, que,
adicionado à entrada em dinheiro no montante de 20 000 000$,
corresponde ao capital inicial da empresa a constituir, estando por
isso a sua cobertura totalmente assegurada, sendo o seu contravalor
de e 1 496 393,69.

Porto, 17 de Julho de 2001. � Afonso da Cunha Fernandes,
revisor oficial de contas n.º 825.

O Outorgante, José Vieira de Carvalho. � A Notária, Amélia
Teresa Teixeira de Almeida.

ANEXO ÚNICO

Relação de bens a transferir para a MAIAMBIENTE, E. M.

Equipamento de deposição

Contentores de 1100 L ............................  80 1998 8 4 4 40 50 1 600
Molok ....................................................... 70 1997 16 5 11 300 69 14 438
Vidrões ...................................................... 30 1994 8 8 0 80 0 0
Vidrões ...................................................... 20 1995 8 7 1 80 13 200
Vidrões ...................................................... 16 1996 8 8 2 80 25 320
Caixas ecocentros ..................................... 32 1993 8 9 0 750 0 0
Caixas ecocentros ..................................... 8 1998 8 4 4 750 50 3 000
Papeleiras .................................................. 425 1996 8 6 2 12,5 25 1 328
Papeleiras .................................................. 425 1997 8 5 3 12,5 38 1 992

Subtotal .................. 22 878

Viaturas

Viatura recolha indiferenciada (QQ-55-40) 1 1990 8 12 0 25 000 0 0
Idem (IX-88-32, PQ-71-48) .................... 2 1991 8 11 0 25 000 0 0
Idem (11-88-AX, 29-54-BB, 34-67-AP,

52-48-AV, 98-88-AX) ......................... 5 1992 8 10 0 25 000 0 0
Idem (88-61-CI, 88-62-CI) ...................... 2 1993 8 9 0 25 000 0 0
Idem (58-14-JH) ....................................... 1 1997 8 5 3 25 000 38 9 375
Idem (02-83-PO) ...................................... 1 2000 8 2 6 25 000 75 18 750
Viaturas de recolha ecocentros (79-40-BZ,

27-80-CA) ............................................. 2 1993 8 9 0 25 000 0 0
Viaturas de recolhas especiais de apoio

(00-58-DO) ........................................... 1 1994 8 8 0 25 000 0 0
Viatura de lavagem de ruas (48-94-BN) .... 1 1993 8 9 0 25 000 0 0
Viaturas de varredura (27-79-CH) ........... 1 1994 8 8 0 25 000 0 0
Idem (Vadeca) ........................................... 1 1997 8 6 3 25 000 38 9 375
Viaturas de recolha de particulares (RO-29-48) 1 1986 16 0 0 25 000 0 0
Idem (08-87-DZ) ...................................... 1 1994 8 8 0 25 000 0 0
Viaturas limpa-fossas (PX-04-23) ........... 1 1991 8 11 0 25 000 0 0
Viatura de apoio logístico (SX-26-56) ..... 1 1991 8 11 0 5 000 0 0
Idem (85-12-BN) ...................................... 1 1993 8 9 0 5 000 0 0
Idem (48-97-FU) ...................................... 1 1995 8 7 1 5 000 13 625
Idem (95-16-IB) ....................................... 1 1997 8 5 3 5 000 38 1 875
Viatura ligeira (30-92-HU, 31-03-HU,

31-16-HU) ............................................ 3 1997 8 5 3 3 000 38 3 375

Subtotal .................. 43 375

Instalações

Ecocentros ................................................ 4 1993 20 9 11 268 405 55 147 623
Ecocentros ................................................ 1 1998 20 4 16 82 655 80 66 124

Subtotal .................. 213 747

Total ....................... 280 000

O Outorgante, José Vieira de Carvalho. � A Notária, Amélia Teresa Teixeira de Almeida.

Está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Notária Privativa, Amélia Teresa Teixeira de Almeida. 10-2-126 928

Descrição

Valor patrimonial

Percentagem
do valor
em novo

Contos

Valor
unitário
em novo

�
Contos

Vida útil
em 2002

�
Anos

Idade
em 2002

�
Anos

Vida útil
total
�

Anos

Primeiro ano
de utilização

ao ano de
aquisição

Número



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(129)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Albufeira .................................................................. 27 026-(147)
Alcanena .................................................................. 27 026-(236)
Amadora .................................................................. 27 026-(152)
Amarante ................................................................. 27 026-(204)
Ansião ...................................................................... 27 026-(149)
Arruda dos Vinhos ................................................... 27 026-(152)
Azambuja ................................................................. 27 026-(153)
Baião ....................................................................... 27 026-(205)
Cascais ..................................................................... 27 026-(153)
Castelo de Vide ........................................................ 27 026-(203)
Coimbra ................................................................... 27 026-(131)
Entroncamento ........................................................ 27 026-(237)
Évora ....................................................................... 27 026-(141)
Faro ......................................................................... 27 026-(147)
Felgueiras ................................................................ 27 026-(206)
Figueira da Foz ...................................................... 27 026-(139)
Gouveia ................................................................... 27 026-(149)
Lagoa (Algarve) ...................................................... 27 026-(148)
Lisboa:

1.ª Secção ........................................................ 27 026-(174)
3.ª Secção ........................................................ 27 026-(187)
4.ª Secção ........................................................ 27 026-(201)

Loulé ........................................................................ 27 026-(148)
Lourinhã .................................................................. 27 026-(202)
Lousada ................................................................... 27 026-(206)
Maia ......................................................................... 27 026-(206)
Marco de Canaveses ................................................ 27 026-(211)
Marinha Grande ...................................................... 27 026-(150)
Óbidos ...................................................................... 27 026-(150)
Paredes .................................................................... 27 026-(211)
Ponte de Sor ............................................................ 27 026-(203)
Portimão .................................................................. 27 026-(148)
Porto:

1.ª Secção ........................................................ 27 026-(217)

Porto de Mós ........................................................... 27 026-(151)
Reguengos de Monsaraz ......................................... 27 026-(145)
Seia .......................................................................... 27 026-(149)
Sousel ....................................................................... 27 026-(203)
Vendas Novas ........................................................... 27 026-(146)
Vila Nova de Poiares .............................................. 27 026-(140)
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COIMBRA
COIMBRA

SOCIEDADE HOTELEIRA FERREIRA RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5575;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197360.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972653

MARQUES BATISTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501833846.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972629

LAVANDARIA NOVA CALIFÓRNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3587;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807330.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972700

NEVES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6146;
identificação de pessoa colectiva n.º 501240233.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972734

SOLUÇÕES PIONEIRAS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300563.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972670

VAGANCY INTERNACIONAL � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7413;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300580.

4. Empresas � Registo comercial
Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-

positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972661

LOURENÇO & AREDE � SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7777;
identificação de pessoa colectiva n.º 504587188.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972645

P. RESIDENCIAL ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500942269.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973498

JOÃO REIS, CONSULTORIA EMPRESARIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8151;
identificação de pessoa colectiva n.º 504928783.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973510

BOTÂNICO, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7224;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208071.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973455

PIRES & PIRES � RESIDENCIAL BOTÂNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3558;
identificação de pessoa colectiva n.º 501769633.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973463
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MOGNOMÓVEIS � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MÓVEIS
E ESQUADRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2206;
identificação de pessoa colectiva n.º 500614210.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973471

COIMBRAINOX � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834998.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973501

TRANSPORTES ALUGUER CAVACO & CORDINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4954;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010706.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 15 de
Junho de 2001 João Maria Afecto, renunciou às suas funções de
gerente.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720799

JESUS VENTURA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3172;
identificação de pessoa colectiva n.º 501442952.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660745

ESSENG � ESTUDOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5273;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004030.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660710

MÓVEIS E RESTAUROS COIMBRARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2271;
identificação de pessoa colectiva n.º 500667659.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660729

LEONEL E ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3696;
identificação de pessoa colectiva n.º 501885110; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/010703.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital para 5000 euros e o pacto foi alterado no seu artigo 3.º
pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

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

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

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720756

CELESTE CASTELÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8502;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 1 e 2/010705.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 20 de
Março de 2001 Fernando Manuel dos Santos Perdigão, renunciou às
suas funções de gerente.

Mais certifico que a sede foi mudada para a Urbanização da Quinta
da Lomba, lote 12, 1.º, esquerdo, Santo António dos Olivais, Coimbra.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720730

AUTO-TÁXIS GANHÃO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1285;
identificação de pessoa colectiva n.º 500547793; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/010627.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital para 1 002 410$ e redenominado para euros e o pacto foi al-
terado no seu artigo 3.º pelo que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita é de 5000 euros corresponde a
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15714756

ARTUR MANUEL FRAGOSO DE OLIVEIRA SANTOS
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834501; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 15/010817.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros tendo o pacto sido alterado
no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, devidamente
depositado é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma de 4000 euros pertencente ao sócio Artur Manuel Fra-
goso de Oliveira Santos e outra de 1000 euros pertencente à sócia
Maria da Conceição de Oliveira Pato.

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

Está conforme o original.

28 Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660176

ATESCER � ATELIER DE ESCULTURA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8113;
identificação de pessoa colectiva n.º 504870211; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/010821.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 31 de Julho de
2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670031

KITELUZ � ILUMINAÇÃO DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7585;
identificação de pessoa colectiva n.º 504474928.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936932

RECOL � COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3089;
identificação de pessoa colectiva n.º 501414720.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936991

TETRATOPOS, TÉCNICAS TOPOGRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503687073.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660842

TRANSPORTES MÁRIO RIBEIRO & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7795;
identificação de pessoa colectiva n.º 504331841.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11937076

MANUEL PEDRO TÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8174;
identificação de pessoa colectiva n.º 504980866.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660907

BOLA AMARELA � CRECHE E JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989061.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660869

ACADEMIA DESPORTIVA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5812;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330132.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660885

3 C COMÉRCIO DE COMPUTADORES E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5055;
identificação de pessoa colectiva n.º 502885769.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13370359

AGÊNCIA A FUNERÁRIA DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3263;
identificação de pessoa colectiva n.º 501498427.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660877

COMGER � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5660;
identificação de pessoa colectiva n.º 503256366.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 291 � 18 de Dezembro de 200127 026-(134)

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936983

JOSÉ FARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7077;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098861.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11937017

TUBOMÁQUINAS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE TUBOS HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3317;
identificação de pessoa colectiva n.º 501551719.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936916

CONSTRUÇÕES BEIRAINVESTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5050;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886439.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936967

LAVANDARIA FLOR DO ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7494;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380869.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936959

S. S. PAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8803;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010730.

Certifico que foi constituída por Susana Sofia Paiva Bento casa-
da com José Manuel Lopes Alvarinhas, casados em comunhão de
adquiridos, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação S. S. Paiva, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. Mendes dos Remédios, 71, 2.º, lu-
gar e freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio por grosso
de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro. Prestação de servi-
ços de publicidade das marcas de têxteis, vestuário, calçado e
artigos de couro representados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à quota
de igual valor nominal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
da sócia ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719960

FRUTIVERDURA � FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8805;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010805.

Certifico que foi constituída entre Arménio dos Santos Lousã e
mulher Cristina Maria Ventura Simões Borges Lousã, casados em
comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRUTIVERDURA � Frutas e
Legumes, L.da

2 � A sociedade tem, a sua sede na Rua das Cavadas, 22, lugar
de Casal Novo, freguesia de Almalagês, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de frutas e produ-
tos hortículas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 4000 eu-
ros pertencente ao sócio Arménio dos Santos Lousã; e uma de
1000 euros pertencente à sócia Cristina Maria Ventura Simões Bor-
ges Lousã.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Cristina
Maria Ventura Simões Borges Lousã.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(135)

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719987

DUARTE & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8801;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010730.

Certifico que foi constituída entre Duarte Jorge Pestana Gomes de
Castro e Américo de Jesus Rodrigues, ambos solteiros, maiores, a
sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Duarte & Américo, L.da

2 � A sociedade tem, a sua sede em Coimbra, na Rua do Dr. Sá
Carneiro, lote 2, 3.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos Oli-
vais, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim. Comercialização de materiais de construção.
Elaboração de estudos e projectos de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valo nominal de 6250 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, com excepção da movimentação de contas bancárias para a
qual é necessária a intervenção de dois.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719944

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA MALVA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8762;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010706.

Certifico que foi constituída entre José Augusto Malva Correia
casado com Maria de Lurdes das Neves Martins Malva Correia em
comunhão de adquiridos, Inês Martins Malva Correia, solteira me-
nor, e Maria de Lurdes Martins Malva Correia, solteira, maior, a
sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica e Dentária Malva
Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 15 de Agosto, sem
número de polícia , freguesia de Ribeira de Frades, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos e medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2600 eu-
ros pertencente ao sócio José Augusto Malva Correia; e duas iguais
de 1200 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Ma-
ria de Lurdes Martins Malva Correia e Inês Martins Malva Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Au-
gusto Malva Correia.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663531

JOAQUIM DA CRUZ SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4884;
identificação de pessoa colectiva n.º 502766395; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/010821.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros tendo o pacto sido alterado
no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, em di-
nheiro, e corresponde à soma de cinco quotas, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim da Cruz Silva, e quatro de 625 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel Ladeiro
Silva, Maria Luísa Ladeiro da Silva, Maria Isabel Ladeiro da Silva
e Vítor Manuel Ladeiro da Silva.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660010
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AGOSTINHO & SANTOS PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5246;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002470.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972211

SOARES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671363.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972246

CAFETARIA O CORTIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254797.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972327

CAFÉ CAPANEGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5799;
identificação de pessoa colectiva n.º 503306584.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660770

PRATA & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4304;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419598.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972300

LIBELINHA � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2989;
identificação de pessoa colectiva n.º 501404228.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972297

DECORADORES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4367;
identificação de pessoa colectiva n.º 502462582.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660800

UM + UM GABINETE DE GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4282;
identificação de pessoa colectiva n.º 502399368.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972262

BOGALHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6954;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039997.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11972254

CARVALHO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 878;
inscrição n.º 878; número e data da apresentação: 4/010720.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 16 de
Julho de 200 foi nomeada gerente a sócia Maria de Lurdes Oliveira
Deus.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719235

I. A. C. � INDÚSTRIAS AERONÁUTICAS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2296,
fl. 126 v.º, C-8.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720969

PIMENTARTES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5906;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392499.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720950
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REGALÍRIUM � COMERCIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE SISTEMA DE REGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8162;
identificação de pessoa colectiva n.º 504969072.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11937211

OLIVEIRA & CORTESÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503094544.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720926

MÓDULO � GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3681;
identificação de pessoa colectiva n.º 501883215.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720942

PLANICOIMBRA � PLANEAMENTO E GESTÃO,
INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4447;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498552.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15721094

MAISCOIMBRA � LAVANDARIAS ECOLÓGICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7695;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 10 e 11/010727.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 24 de Maio de 1999 António Carapeto Fonseca Vaz, re-

nunciou às suas funções de gerente.
b) Em 24 de Maio de 1999 o não sócio António da Fonseca Vaz

foi nomeado gerente.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13370960

CONTASTAFF � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4644;
identificação de pessoa colectiva n.º 502625805.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720934

CONFORME � CONSULTORIA DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8321;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: (of.) 3 e 4/010709.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 25 de Maio de 2001 Sofia Alexandra Ventura de Oliveira,

renunciou às suas funções de gerente.
b) Que o pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, n.º 1, pelo

que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto de Freitas Ferrer
Antunes e outras duas iguais de 250 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Ana Teresa Soares da Costa Leite e José
Miguel Ferreira Ferrer Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence à já nomeada gerente Ana
Teresa Soares da Costa Leite, ao sócio José Miguel Ferreira Ferrer
Antunes e à não sócia Ana Ercília Ribeiro Tavares Gandra Ferrer
Antunes, casada, residente em Coimbra, na Avenida do Dr. Elísio de
Moura, 317, 10.º-A, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15720845

MECANITEC � MECÂNICA E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2573;
identificação de pessoa colectiva n.º 501100300; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/010821.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros tendo o pacto sido alterado
no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas de 2175 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Carlos Manuel Gomes Martins e José Augusto Vaz dos San-
tos e outra de 650 euros, pertencente à própria sociedade.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15661733

RISCOS E RABISCOS � MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

(anteriormente VITAL E ANABELA, L.DA )

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7201;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207997; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/010809.
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 Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º e aditamento do artigo 6.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Riscos e Rabiscos � Material
Didáctico, L.da, e tem a sua sede no Bairro de Santa Apolónia,
lote 34, 1.º, esquerdo, freguesia de São Paulo de frades, concelho de
Coimbra.

2.º

O objecto social consiste na representação, distribuição e comér-
cio de material e equipamento pedagógico e lúdico.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios: Vital
Fernando da Luz Ferreira e Anabela da Conceição Almeida da Silva
Ferreira.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663922

FERNANDES & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4793;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688491; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/010816.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe sendo 6 de Junho de
2001 a data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663949

MARCOPOLO � INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4451;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498315; inscrição n.º 25;
número e data da apresentação: 2/010816.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 742 052 000$, representado por 742 052 ac-
ções ordinárias, nominativas, no valor nominal de 1000$, cada uma
e está integralmente subscrito e realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663957

APOLO NOVENTA E CINCO � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1303;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460710; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: (of.) 3 e 5/010816.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 31 de Julho de 2001 Jorge dos Santos Carneirinha cessou

as suas funções de gerente, por renúncia.
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 5.º e aditamento do

artigo 9.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 3750 euros pertencente à sócia Maria Alice dos Santos
Brázio, e outra do valor nominal de 1250 euros pertencente ao só-
cio João Rafael dos Santos Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes
a designar em assembleia geral.

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

ARTIGO 9.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663965

CARPAULO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4611;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583436; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/010814.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros tendo o pacto sido alterado
no seu artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada uma dos sócios.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13371703

REIS & PEREIRA � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6939;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039660; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/010725.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Forma depositadas as contas referentes ao ano de 2000.
b) O capital foi aumentado e redenominado para euros tendo o

pacto sido alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio António Miguel Reis
Mendes, uma de 2250 euros, pertencente à sócia Alice Alexandra
Mano Pereira e uma de 250 euros, pertencente ao sócio Fernando
Vilão Pereira.

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11971673
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EUROMERC � CONSULTORES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7264;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216287; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/010814.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado tendo o pacto sido alterado nos seus artigos 1.º e 3.º, pelo
que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma EUROMERC � Consul-
tores Unipessoal, L.da, e passa a ter a sua sede em Coimbra, na Rua
de Antero de Quental, 265, sala 1006, freguesia de Sé Nova.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 10 000 euros equi-
valente a 2 004 820$.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663868

GELGURTE � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2028;
identificação de pessoa colectiva n.º 500126151; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 2/010822.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado nos termos da
escrituração social, é de 250 000 euros, dividido em duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 245 000 euros pertencente à sócia
Indústrias Alimentares Gelgurte, L.da, e uma do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Fernando António Dias Oliveira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital, precedente deliberação da assembleia geral, até ao
montante de 250 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, será exercida por dois gerentes, sócios ou não sócios, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficando, porém, desde já
nomeados gerentes, Fernando António Dias Oliveira e Mário Jorge
de Lemos Rosa, casado, natural de Coimbra, onde reside à Rua da
Volta das Calçadas, 22, 5.º, esquerdo.

§ 1.º Os sócios em nomes colectivos comunicarão, por carta re-
gistada com aviso de recepção, as identidades dos seus representan-
tes e dos substitutos destes. Logo que se verifique a falta ou impe-
dimento, ainda que temporário, dos representantes em nomes
colectivos, as suas funções poderão ser integralmente desempenha-
das por um dos substitutos designados.

§ 2.º Para que a sociedade fique obrigada nos seus actos e con-
tratos, basta a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670058

COUCEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2375;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/010821.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 31 de
Março de 2000 foi nomeada gerente a não sócia Maria Adelaide
Vitorino Pires.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670040

CÂNDIDA TEIXEIRA � ESTÉTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5071;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936142; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 3 e 4/010809.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que mudou a
sede para o Largo da Cruz de Celas, Edifício Cruzeiro, 1.º, sala 5,
Santo António dos Olivais, Coimbra.

Mais certifico que o capital foi aumentado e redenominado para
euros tendo o pacto sido alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Adé-
rito Marques Gomes e Cândida Maria Esteves Teixeira Gomes.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663787

FIGUEIRA DA FOZ

CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
ANTÓNIO M. SANTIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1811/950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503387614;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/010918.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital.

Montante do aumento 200 000$ por incorporação de reservas e
402 410$ por reservas livres subscritos pelos sócios António Manuel
da Silva Baptista Santiago e Regina Maria Santos Costa Santiago,
na proporção das suas quotas e em consequência alterado o artigo 3.º
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de 3750 euros do sócio An-
tónio Manuel Silva Baptista Santiago e outra de 1250 euros da só-
cia Regina Maria Costa Santiago.

O texto actualizado do contrato está depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

1 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Estevão Ferreira
Milheiro de Oliveira. 16438515

AUGUSTO DO NASCIMENTO LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 443/770405; identificação de pessoa colectiva n.º 500633401.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que ser refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
16395697
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O MIMO DA GUIDA � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1426/911121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502666110.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que ser refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
16395522

VILA NOVA DE POIARES

CHURRASQUEIRA POIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 504939467;
data do depósito: 20011012.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2000.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039555

CHURRASQUEIRA POIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 504939467;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20010731.

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

Alteração do artigo 4.º do contrato de sociedade, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo da sócia
Maria José Henriques Fernandes Correia, já nomeada gerente e de
sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assembleia
geral.

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

3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039563

POIARESLAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 299; identificação de pessoa colectiva n.º 504555197;
data do depósito: 20011010.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2000.

 Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039571

POIARESLAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º  299; identificação de pessoa colectiva n.º 504555197;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20010919.

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

Alteração parcial do contrato nos seus artigos 3.º e 4.º que passam a
ter a seguinte redacção:

 ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 6000 euros (equivalente a
1 202 892$), e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3000 euros (equivalente a 601 446$), pertencente ao sócio Joaquim
Carvalho Rosa; duas iguais de 1500 euros cada (equivalentes a
300 723$), cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rosa Maria
Carvalho Rosa Cerveira e Henrique Fernandes Amaro.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral pertence aos três só-
cios já nomeados gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente, em
juízo e fora dele são sempre necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes, sendo obrigatoriamente uma a do sócio Henrique Fer-
nandes Amaro.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039580

TRANSAMIL � TRANSPORTES DE SÃO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 502584726; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20010713.

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

Aumento de capital com redenominação em euros.
O capital foi reforçado com 7 224 582$ e foi subscrito em dinhei-

ro, por todos os sócios em partes iguais, passa a 10 224 582$.
Capital: 51 000 euros, e alteração parcial do contrato no seu ar-

tigo 2.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita é de 51 000 euros (equivalente a
10 224 582$), e corresponde à soma de três quotas iguais de
17 000 euros (equivalente a 3 408 194$), cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Manuel Nogueira de Carvalho, Carlos Manuel
Antunes Ferreira de Carvalho e José Eduardo dos Anjos Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039610

TRANSAMIL � TRANSPORTES DE SÃO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 502584726; data
do depósito: 20011004.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio de 2000.

 Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039601
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ÉVORA
ÉVORA

GONÇALVES & ESCAJA, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 35, rés-do-chão

Capital social: 12 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 540/
740208; identificação de pessoa colectiva n.º 500358435.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124347

VAPIN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira,
Rua de Adriano Correia de Oliveira, 13

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1620/
930521; identificação de pessoa colectiva n.º 503009687.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124355

FRANCISCO MANUEL PEREIRA FORTES, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua do Padre Henrique Louro, 20

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2210/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504116223.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124363

FILIPE NOGUEIRA ALVES � ARQUITECTURA,
RECUPERAÇÃO E PLANEAMENTO, L.DA

Sede: Travessa das Carvalhas, 13

Capital social: 550 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1418/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502569220.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124380

CPB � CLÍNICA DE PSICOTERAPIAS BREVES, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Saúde, Rua de São João, 49

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2360/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 502329025.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124398

FEMINI � COSMÉTICA E BIJOUTERIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Giraldo, Café Arcada, loja 8

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2132/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 503993719.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124410

PROGRESSO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 18 e 20

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 149/
260521; identificação de pessoa colectiva n.º 500876924.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124401

NUTRIÉVORA � COMÉRCIO DE RAÇÕES
E PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Avenida da Vista Alegre, 320

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2301/
981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504274074.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124100

DIANAFLEX � SOCIEDADE COMERCIAL
E DISTRIBUIDORA DE COLCHÕES, L.DA

Sede: Rua de Diana de Liz, rés-do-chão

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 709/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 500990409.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124118

ÉVORALAR � LOUÇAS E VIDROS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 29

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 556/
750205; identificação de pessoa colectiva n.º 500102686.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124126

MOTOREX � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, Rua B,
lote B 6

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 728/
810224; identificação de pessoa colectiva n.º 501135022.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 1999.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124134

SOALENTEJO � PROMOÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Mercado Abastecedor da Região de Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2371/
990707; identificação de pessoa colectiva n.º 504720252.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124142

CURVA DE NÍVEL � GABINETE DE TOPOGRAFIA
E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Muro, 40

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1706/
940427; identificação de pessoa colectiva n.º 503188107.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124150

ANDÉVORA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Courela do Mestre Escola, BCCI 404

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2450/
20000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504883143.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124169

EVORALIMENTAR � COMÉRCIO GROSSISTA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Zona Industrial, talhão 27

Capital social: 60 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1205/
890831; identificação de pessoa colectiva n.º 502216123.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124177

JHAS � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta do Sacramento, Estrada do Redondo, Sé,
7000 Évora

Capital social : 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2727/
20011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20011022.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: António Joaquim Simão
Sardinha casado com Maria Teresa da Cruz Pires em comunhão de
adquiridos, Rua das Melgas, 9, Malagueira, Évora, e José Henrique
Leal Granjeia, solteiro, maior, Bairro da Cruz da Picada, lote 10, 3.º,
direito, Malagueira, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JHAS � Reparações Eléctricas
de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Sacramento, Es-
trada do Redondo, freguesia da Sé, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
criar sucursais, filiais, delegações ou outras formas de representação
dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparações eléctricas em au-
tomóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15122999

PROTEUS � EMPRESA DE ESTUDOS E CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 57, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social : 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 698/
800326; identificação de pessoa colectiva n.º 500947848; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 43/20011017.
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 Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo,
uma, de 2500 euros, pertencente ao sócio Ludgero Malheiro Gon-
çalves, e, outra, de 2500 euros, pertencente em comum e sem deter-
minação de parte ou direito, ao sócio Ludgero Malheiro Gonçalves
e à sócia Maria de Lurdes Malheiro Gonçalves.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15122972

GERACTUAL � SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 3, Sé e São Pedro,
7000 Évora

Capital social : 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2729/
20011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20011023.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Joaquim Manuel Pantoja
Nazareth e mulher Maria Carolina Cidade Queiroga Ramos Nazareth
casados em comunhão de adquiridos, Rua do Conde de Monsaraz,
18, Évora.

 ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERACTUAL � Sociedade de
Arrendamento de Bens Imobiliários, L.da e tem a sua sede nesta ci-
dade, na Rua de Vasco da Gama, 3, freguesia da Sé e São Pedro.

2 � Por simples deliberação da gerência, a Sociedade poderá criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional, bem como deslocar a sua sede para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a gestão e exploração de activida-
des imobiliárias e afins e compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 501 205$,
pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, dependendo, relativamente a estranhos, do consentimento da
Sociedade.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, gozam do direito de prefe-
rência, em primeiro lugar a Sociedade, se estiver em condições de
validamente o exercer e em segundo, os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

Qualquer dos sócios poderá fazer à Sociedade os suprimentos de
que ela necessitar, nos termos que forem acordados entre os interes-
sados e a Sociedade.

 ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da Sociedade, dispensada de
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, desde já, no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

É expressamente vedado aos gerentes intervir em nome da Socie-
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeada-
mente fianças, avales e letras de favor.

ARTIGO 8.º

 A Sociedade poderá amortizar qualquer uma das quota nos se-
guintes casos:

a) Por acordo;
b) Quando a mesma seja objecto de apreensão judicial;
c) Quando seja alienada a título gratuito, por actos intervivos; e
d) Quando o seu titular praticar qualquer acto doloso em prejuízo

do património ou bom nome da Sociedade.

ARTIGO 9.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a Sociedade
não se dissolve, continuando entre os sócios sobrevivos ou capazes
e os herdeiros do falecido que nomearão um, de entre eles que os
represente na sociedade, enquanto se mantiver a interdição ou a in-
divisão.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123022

ACADEMUS, CONSULTADORIA, FORMAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO, L.DA

Sede: P. I. T. E. � Parque Industrial e Tecnológico
de Évora, Rua Circular Poente, 56, 7000 Évora

Capital social 2 000 400$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1715/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503197890; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20011018.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para P. I. T. E. � Parque Industrial e Tecnológico
de Évora, Rua Circular Poente, 56, 7000 Évora.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15122980

FORINFOR � CONSULTORES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 50 A

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 870/
840406; identificação de pessoa colectiva n.º 501458751.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124185

CONFEITARIA PAU DE CANELA, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 7 A

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2079/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503880124.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124193

VETEVORA � CENTRO VETERINÁRIO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua do Alto da Azinheira, 19

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1606/
930421; identificação de pessoa colectiva n.º 502996080.
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Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124207

ECOÉVORA � CLÍNICA DE ECOCARDIOGRAFIA DE ÉVORA, L.DA

Sede: Urbanização da Muralha, lote 31

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1949/
960524; identificação de pessoa colectiva n.º 503658537.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 1999.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124215

ECOÉVORA � CLÍNICA DE ECOCARDIOGRAFIA DE ÉVORA, L.DA

Sede: Urbanização da Muralha, lote 31

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1949/
960524; identificação de pessoa colectiva n.º 503658537.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124223

SOTALHOS � SOCIEDADE COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Sede: Rua de Maria de Lourdes Braancamp Freire, 16, 1.º

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1500/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502762713.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124231

EBORPEÇAS � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 12 A

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1391/
910228; identificação de pessoa colectiva n.º 502517166.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124460

JERÓNIMO BILOU SANTANA, L.DA

Sede: Quinta de Santa Cruz, Bairro das Nogueiras

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 586/
761126; identificação de pessoa colectiva n.º 500607630.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124479

JAIME SIMÕES DIAS & C.A, L.DA

Sede: Estação de Serviço Mobil, Portas de Machede

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1020/
870407; identificação de pessoa colectiva n.º 501811974.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe que ficou deposi-
tada, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124487

GRACIETE & LINHAN, L.DA

Sede: Rua da Alcárcova de Baixo, 5, rés-do-chão, Sé,
7000 Évora

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 794/
820817; identificação de pessoa colectiva n.º 501302530; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/20011012.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 3 000 000$, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
3 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 500 000$, uma de cada sócio.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123065

CÂMARA SEQUEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 35, São Mamede, 7000 Évora

Capital social : 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2728/
20011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011023.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Walter da Câmara Se-
queira casado com Maria Henriqueta dos Ramos Sequeira em co-
munhão de adquiridos, Rua da Mouraria, 13, Évora e Maria das
Dores Câmara Sequeira Botelho casada com António Alexandre
Botelho em comunhão geral, Rua de Aviz, 39, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Câmara Sequeiras, L.da e tem a sua
sede nesta cidade, na Rua de Aviz, 35, freguesia de São Mamede.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode gerência
criar sucursais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional, bem como deslocar a sua sede, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de plásticos, quinquilharias, bijutarias, brinquedos, jogos e artigos de
iluminação.
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 ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em, socie-
dades, não só com objecto diferente do seu, como reguladas por leis
especiais e ainda em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, só é livre entre os só-
cios, ficando em todos os outros casos dependente do consentimento
da sociedade.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderá efectuar suprimentos à sociedade sempre que
seja necessário, com ou sem aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo dos dois sócios, desde já, nomeados geren-
tes, com ou sem remuneração, conforme for decidido em assembleia
geral, podendo esta remuneração consistir, total ou parcialmente, em
participação numa percentagem dos lucros obtidos.

§ único. Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a as-
sinatura de um gerente.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, desde
que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social até ao montante global de
5000 euros e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 9.º

Os sócios e gerentes ficam, desde já, autorizados:
A negociar com a própria sociedade; e
A, dentro da sua actividade específica, prestar serviços remune-

rados à sociedade.

ARTIGO 10.º

 A sociedade pode amortizar quotas, nos seguintes casos:
 a) Se a quota for objecto de penhora, retenção ou apreensão ju-

dicial ou por qualquer outro motivo se verificar o risco da sua ven-
da por mandato judicial;

b) Quando o sócio der a sua quota em caução ou em garantia de
qualquer obrigação, ou assinar em nome da sociedade quaisquer
compromissos alheios ao objecto social, tal como letras de favor ou
qualquer tipo de avales; e

c) No caso de falência ou insolvência do sócio titular.
O valor da amortização ou aquisição pela sociedade, salvo dispo-

sição legal imperativa, será a do último balanço aprovado, em qua-
tro prestações semestrais, sem juros, vencendo-se a primeira na data
da fixação do seu valor.

ARTIGO 11.º

No caso de falecimento de um sócio, a sociedade continuará com
os que lhe sobrevivam e os herdeiros daquele que o nomearão um,
de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

Fica também autorizada a divisão de quotas entre os herdeiros do
sócio falecido.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123006

REGUENGOS DE MONSARAZ

PIMENTA & ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 184; identificação de pessoa colectiva
n.º 502729104; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
17102001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por acta
n.º 12 de 6 de Setembro de 2001, foi aumentado o capital em
602 410$, passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato social ficando este com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
3750 euros pertencente ao sócio António da Luz Pimenta; uma de
1250 euros pertencente à sócia Maria Margarida Rosado Amador
Pimenta.

22 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571210

PETROREGUENGOS � COMBUSTÍVEIS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 112/870210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501779418; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
18102001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por acta
n.º 16 de 5 de Março de 2001, foi aumentado o capital em 502 410$,
passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social ficando este com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
2400 euros pertencente ao sócio José Guerreiro Lopes Carrapato;
uma de 2600 euros pertencente à sócia Luzia Bento Caeiro Lopes
Carrapato.

19 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571202

LOBO MARINO � EMPRESA DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 396/011015; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/15102001.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe a mesma foi
constituída entre Manuel José Lobo Marino, casado com Gertrudes
Maria Dias Rato Marino, comunhão de adquiridos, Rua do 1.º de
Dezembro, 11 A, nesta vila; Nuno Miguel Dias Marino, solteiro,
maior, Rua do 1.º de Dezembro, 11 A, nesta vila; José Luís Dias
Marino, solteiro, maior, Rua de D. Dinis, 27, 6.º B, Reboleira,
Amadora, por escritura lavrada em 26 de Setembro de 2001, de
fl. 63 a fl. 64 do livro de notas para escrituras diversas n.º 91 D do
Cartório Notarial deste concelho a qual se rege pelas cláusulas se-
guintes:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma Lobo Marino � Empresa de
Serviços Veterinários, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua do 1.º de Dezembro, 11 A, na vila,
freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe.

2.ª

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médico-ve-
terinários.

3.ª

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 2500 eu-
ros pertencente ao sócio Manuel José Lobo Marino; uma de 1250 eu-
ros pertencente ao sócio Nuno Miguel Dias Marino; uma de
1250 euros pertencente ao sócio José Luís Dias Marino.
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4.ª

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, é
ou não remunerada conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � É desde já nomeado gerente o sócio Manuel José Lobo
Marino.

3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571245

CEDETRAT � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 373/010426; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448653; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
18092001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por escri-
tura de alteração do pacto social lavrada no Cartório Notarial de
Reguengos de Monsaraz em 10 de Agosto de 2001, a fl. 17 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 89 D, foi alterado o n.º 2 do
artigo 1.º do contrato social ficando este com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede à Travessa das Violetas, 10, em
Outeiro, freguesia de Monsaraz, concelho de Reguengos de
Monsaraz.

O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando Rosa Valente Pereira.
12571237

IMO � MONSARAZ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 307/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504084410;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/18102001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por escritura
de aumento de capital e alteração parcial do pacto social lavrada em
20 de Dezembro de 2000, a fl. 26 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 76-D, do Cartório Notarial deste concelho, foi aumentado
o capital em 802 892$, passa para 1 202 892$, redenominado para
6000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 5.º, n.os 2 e
3 e aditando o artigo 8.º do contrato social ficando estes com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A Sociedade tem a sua sede ao Mercado Municipal, loja 5,
na vila, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de
2000 euros pertencente ao sócio José Luís Caeiro Ralhas; uma de
2000 euros pertencente ao sócio João Alberto Correia; uma de
2000 euros pertencente ao sócio João Manuel dos Santos Gonçalves.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios.

3 � Para obrigar a Sociedade para actos de valores inferiores a
50 000$ basta a assinatura de um gerente; para valores superiores a
50 000$ é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

As deliberações dos sócios consideram-se tomadas se obtiverem
uma maioria qualificada de três quartos dos votos correspondentes
ao capital social.

19 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571199

PAVIMONSARAZ, MATERIAIS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 251/960311; identificação de pessoa colectiva
n.º 503597694; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
17102001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por acta
n.º 9 de 3 de Setembro de 2001, foi aumentado o capital em
582 410$, passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º do contrato social ficando este com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
2500 euros pertencente ao sócio Joaquim Inácio Ferreira Valadas;
uma de 2500 euros pertencente ao sócio José Braz Rosado Monteiro.

24 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571229

VENDAS NOVAS

HOTEL RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida da República, 112 e 114, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 25/850515; identificação de pessoa colectiva n.º 501547720;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4, e inscrição n.º 9, números e data das apresentações: 3, 5, 6,
7 e 8/010905.

Certifico que por escritura de 16 de Agosto de 2001, lavrada a
fl. 17 do livro de notas para escrituras diversas n.º 207-B, do 2.º
Cartório Notarial de Torres Vedras, foi alterado o pacto social, com
aumento de capital, da sociedade supra-referenciada, no sentido de
serem suprimidos os artigos 11.º e 12.º, e alterados os 1.º, 3.º, 4.º,
7.º, 8.º e 9.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Hotel Restauração, L.da, tem
a sua sede na Avenida da República, 112 e 114, na freguesia, cida-
de e concelho de Vendas Novas.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos hoteleiros, restauração, café, jogos de diversão, agência de recep-
ção de boletins de totoloto e similares, venda de artigos de tabaca-
ria, papelaria e bijuteria, venda de comida pronta a comer, venda de
lotaria.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia FENOCA �
Actividades Turísticas e de Caça, Unipessoal, L.da, e outra do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente à sociedade Asepe, Limited.

ARTIGO 7.º

Todas as deliberações sociais terão que ser tomadas por maioria
superior a três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, nos termos legais, deliberar sobre a realiza-
ção de contratos de suprimentos com qualquer sócio.

ARTIGO 9.º

A administração e representação da sociedade pertence aos geren-
tes nomeados.

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, Carlos Nobre Ferreira,
casado residente no lugar de Pragança, freguesia de Lamas, conce-
lho de Cadaval, e Dr. José António Goarmon Pedroso, casado, resi-
dente na Rua da Quinta das Palmeiras, 33, 4.º A, em Oeiras.

2 � Para obrigar e representar a sociedade activa e passivamente
em todos os actos e contratos é necessária a assinatura dos dois
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gerentes nomeados no parágrafo anterior, excepto para a assinatura
de cheques em que é suficiente a assinatura de um dos gerentes
nomeados no artigo anterior.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções, avales, letras de favor ou outros semelhantes.

O texto actualizado do contrato social já se encontra depositado
na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Décia Maria
Espadinha dos Reis Pinto. 08958890

FARO
ALBUFEIRA

INTERLUXHOTEL � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1312/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 502995807;
data: 19062001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitante à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489223

BORGES & DINIZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 410/
870430; identificação de pessoa colectiva n.º 500323976;
data: 13062001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489282

CONTALGARVE � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
MECANIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 10/840523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500074097; data: 17062001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489231

A POPULAR ALBUFEIRENSE � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 221/850821;
identificação de pessoa colectiva n.º 501575286; data: 13062001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489290

BEBEAQUI � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1596/960111;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554391; data: 21062001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489240

VALENTINVESTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2110/20000215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504815571; data: 03072001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489320

LIMPEZAS ANTÃO � SOCIEDADE DE LIMPEZAS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1681/961017;
identificação de pessoa colectiva n.º 503733806; data: 02072001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489347

MAURIMAR � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1614/960305;
identificação de pessoa colectiva n.º 503592137; data: 03072001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10489312

BREJOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1134/920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502507551;
data: 02072001.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 08283583

FARO

JACKPOTE � SALÃO DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua de Dr. Manuel D�Arriaga, 25, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2305/
890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502185317;
data: 20000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 16853199
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TRAÇO CONTÍNUO � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua da Cruz das Mestras, 20, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2682/
910604; identificação de pessoa colectiva n.º 502566981;
data: 20000627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 16853202

VIANETO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Neto, 33, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 22 338/
890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502225866;
data: 20000626

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 16853180

VIANETO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Neto, 33, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 22 338/
890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502225866;
data: 20000626

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 16853172

LAGOA

ALGARVE MARKETING � PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Estrada Nacional, 125, ao quilómetro 51, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 26/
740531; identificação de pessoa colectiva n.º 500418888.

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

27 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873711

LUGAR E SAFARI � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Arantes de Oliveira, Carvoeiro,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 526/
890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502102489.

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

27 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 13433369

COMPUTAS BAR � RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua do Escondidinho, 8, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1383/
130400; identificação de pessoa colectiva n.º 504976486.

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

27 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 13433334

AREIAS DE PORCHES � REALIZAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Areias de Porches, Senhora da Rocha Porches

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 596,
fls. 101, C-2; identificação de pessoa colectiva n.º 501604480.

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

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873894

CROWN INTERNATIONAL SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo de Alves Roçadas, sem número de polícia,
rés-do-chão, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1349/
250100; identificação de pessoa colectiva n.º 980193770.

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

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873843

LOULÉ

BIP � BOLSA DE IMÓVEIS DE PORTUGAL
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Portugal, rés-do-chão, loja A do lado
Poente, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4151/981015.

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

20 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 06877451

PORTIMÃO

DIESELECTRA � DIESEL, ELÉCTRICA E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 752/
780614; inscrição E-8; número e data da apresentação: 17/000621.

Certifico que foi nomeada gerente a sócia Maria Helena Gomes
Dias Nunes em 10 de Fevereiro de 2000.

Foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe tendo ficado o
§ 1.º do artigo 6.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
B � Designar gerente a sócia Maria Helena Gomes Dias Nunes.
C � Dar em nome da sociedade, o consentimento para as presen-

tes cessões de quotas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(149)

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

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 13791532

GUARDA
GOUVEIA

JACINTO ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 148/
760315; identificação de pessoa colectiva n.º 500443068; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social, elevado à cifra de 400 000 euros, tendo por conse-
quência alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado é de 400 000 euros, cor-
respondente a 80 192 800$, formado por quatro quotas desiguais, uma
no valor nominal de 160 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Jacinto
Alves, 36 000 euros, pertencente à sócia Maria Margarida China Hen-
riques Alves e Duas, cada uma delas, no valor nominal de 102 000 eu-
ros, pertencendo uma a cada uma das sócias Isabel do Carmo Henri-
ques Alves Redondo e Margarida Manuel China Henriques Alves.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07111550

SEIA

SEALAR � LAR DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 551/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502730749.

Certifico que em 28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815806

IMASEIA � CENTRO DE DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 598/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504060635.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815458

LEIRIA
ANSIÃO

INTERLEAL � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 702/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505656450; inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 3 e 10/011015.

Certifico que entre Nelson Leal Lourenço e mulher Cláudia So-
fia Gonçalves Medeiros Lourenço, casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes no lugar de Pedra do Ouro, freguesia de Chão de
Couce, concelho de Ansião, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante nos artigos seguintes:

1.º

1 � Que pela presente escritura deliberam constituir entre si uma
sociedade comercial por quotas com a firma INTERLEAL �
Terraplanagens, L.da e tem a sede no lugar de Pedro do Ouro, fre-
guesia de Chão de Couce, concelho de Ansião.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e serem criadas sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

2.º

O objecto social consiste em desaterros e terraplanagens.

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros e está dividido em duas quotas no valor nominal de 25 000 eu-
ros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Nelson Leal
Lourenço e Cláudia Sofia Gonçalves Medeiros Lourenço.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios que desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é apenas necessária a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar do direito de preferên-
cia, seguida dos sócios não cedentes se a mesma dele não quiser usar.

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado afim de fazer face às despesas de constituição e registo
da mesma e aquisição de bens e equipamentos.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 15984770

ALFREDO SIMÕES � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 703/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º (Prov.) 505730804;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011016.

Certifico que Alfredo Simões casado com Paula Cristina de Je-
sus Martins na comunhão de adquiridos, residente no lugar de São
João de Brito, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Alfredo Simões � Reparações
de Automóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em São João de
Brito, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião.

ARTIGO 2.º

A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede, bem como
abrir ou encerrar filiais, sucursais, delegações, agências ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro, de
acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em: bate-chapas e pintura de automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros, está integralmente
realizado em dinheiro, pertencendo ao sócio Alfredo Simões, numa
quota desse valor.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade que
terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e, com ou sem
remuneração, conforme for deliberada em assembleia geral, compe-
te ao sócio Alfredo Simões que desde já fica nomeado gerente. Para
que a sociedade fique validamente obrigada é apenas necessária a
assinatura do gerente.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente fianças, abona-
ções, letras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

ARTIGO 8.º

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

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

penhor sem consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade;
e) Quando na partilha dos bens do casal de qualquer sócio, por

divórcio, separação judicial de pessoas e bens, a quota possa vir a
caber ao seu cônjuge.

2 � O preço da quota para este efeito será o que resultar do ba-
lanço a que se proceda para o efeito, aprovado em assembleia ge-
ral, devendo ser pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

ARTIGO 9.º

Em caso de interdição ou morte de qualquer sócio a sociedade não
se dissolve, continuando com o representante do interdito, ou her-
deiros do falecido, nomeando estes entre si um que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 11.º

Fica desde já o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que prossigam o objecto social nos termos do
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 15985113

MARINHA GRANDE

MARIPARQUE � DIVERSÕES E TURISMO, S.A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 983; identificação de pessoa colectiva n.º 502559748; data da
apresentação: 17102001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995821

TÁXI � GERMANO & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2151; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20011012.

Certifico que entre Acácio Duarte Parreira e Ilda Miguel Boiça
Germano Parreira, casados na comunhão geral, Rua de António
Teodósio Pereira, 3, Passagem, Vieira de Leiria, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � Germano & Par-
reira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Teodósio
Pereira, 3, lugar de Passagem, freguesia de Vieira de Leiria, conce-
lho da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Acácio Duarte Parreira e Ilda Miguel
Boiça Germano Parreira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995589

ÓBIDOS

TÁXIS PÉROLA DO VAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 93;
identificação de pessoa colectiva n.º 500909261; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado o
capital social com a importância de 602 410$, subscrito pelo sócio
Joaquim Tarrenta Pires, com a quantia de 451 808$, e em reforço
das respectivas quotas, pela sócia Maria Manuela Brás Teixeira, com
a quantia de 150 602$, e em reforço da respectiva quota, pelo que
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em consequência do referido aumento foi alterado o pacto social
quanto ao seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, dos
valores nominais de 500 euros, 3250 euros e 1250 euros, pertencen-
tes, as primeira e a segunda ao sócio Joaquim Tarrenta Pires, a ter-
ceira à sócia Maria Manuela Brás Teixeira.

O texto actualizado do contrato de sociedade, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 06793193

SILVA & ANASTÁCIO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 307/
981221; identificação de pessoa colectiva n.º 504298038; data da
apresentação: 09102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 06793134

PORTO DE MÓS

CONSTRUÇÕES � LEONEL AMADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1640/20011018; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/16102001.

Certifico que entre Leonel da Conceição Vieira Amado, casado
com Maria Alice Conceição Santos Amado, na comunhão de adqui-
ridos; Nélio José dos Santos Amado e Jorge André dos Santos
Amado, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUÇÕES � Leonel Ama-
do & Filhos, L.da e tem a sua sede na Rua da Capela, 96, lugar de Covão
da Carvalha, freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou quaisquer outras formas locais de
representação, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 35 000 euros (equi-
valente a 7 016 870$) e corresponde à soma de três quotas dos va-
lores nominais e titulares seguintes: duas iguais de 5000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Nélio José dos Santos
Amado e Jorge André dos Santos Amado, integralmente realizadas
em dinheiro; e uma de 25 000 euros pertencente ao sócio Leonel da
Conceição Vieira Amado que realiza com a transferência que neste
momento ele primeiro outorgante faz para a sociedade dos seus se-
guintes bens móveis, com o valor global atribuído de 25 000 euros;
um veículo pesado de mercadorias, marca Mercedes, modelo 1621,
matrícula EV-64-59, com o valor atribuído de 3500 euros; uma retro
escavadora, marca Ford, modelo 655C, com o valor atribuído de
7500 euros; um depósito metálico para água, com capacidade de
11 300 litros, com o valor atribuído de 1500 euros; um veículo pe-
sado de mercadorias, marca Bedford, matricula JL-97-22, com o
valor atribuído de 2000 euros; uma grua marca CMT, modelo GR
66/GR 25, com o valor atribuído de 9000 euros; um veículo ligeiro
de mercadorias, marca Ford, modelo Transit, matrícula XO-68-20,
com o valor atribuído de 1500 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

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 veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamen-
to imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente ma-
triculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vonta-
de negocial.
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Certifico ainda que é do teor seguinte o relatório elaborado pelo
revisor oficial de contas, relativo à entrada de bens.

Relatório elaborado (nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais).

1 � Introdução. � Em cumprimento do disposto no artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais, apresento o meu relatório sobre a
verificação das entradas em espécie efectuadas pelos sócios indicados
no n.º 2 deste relatório na constituição da sociedade comercial por quotas
denominada Construções Leonel Amado & Filhos, L.da, com o cartão
de pessoa colectiva n.º 504793128 com sede na Rua da Capela, 96, no
lugar de Covão da Carvalha, freguesia de Mira de Aire, concelho de
Porto de Mós e cujo capital social será de euros: 35.000,00.

2 � Identificação dos sócios com entrada em espécie.
2.1 � Leonel da Conceição Vieira Amado, casado, natural de

Mira de Aire residente na Rua da Capela, 96, no lugar de Covão
da Carvalha, freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós,
portador do bilhete de identidade n.º 4372046 emitido em 19 de
Outubro de 1995, em Leiria e com o número fiscal n.º 158842073.

3 � Identificação dos bens. � O capital social será realizado em
espécie e em dinheiro.

3.1 � O sócio Leonel da Conceição Vieira Amado realiza a sua
quota no valor de Euros: 25.000,00 com a entrega dos bens abaixo
identificados e valorizados:

Um veículo pesado de mercadorias, marca Mercedes, modelo
1621, matrícula EV-64-59, no valor de Euros: 3.500,00;

Uma retro escavadora, marca Ford, modelo 655 C, no valor de
euros: 7.500,00;

Um depósito metálico para água, com capacidade de 11 300 l, no
valor de euros: 1.500,00;

Um veículo pesado de mercadorias, marca Bedford, matrícula
JL-97-22, no valor de euros: 2.000,00;

Uma grua marca CMT, modelo GR66/GR25, no valor de eu-
ros: 9.000,00.

Um veículo ligeiros de mercadorias, marca Ford, modelo Transit,
matrícula XO-68-20, no valor de euros: 1.500,00.

O valor da entrada em espécie é de euros: 25.000,00.
As entradas em numerário serão no valor de euros: 10.000,00.
4 � Critérios de avaliação. � O critério usado para a avaliação

dos bens referidos no 3 deste Relatório foi o do preço de mercado.
5 � Declaração. � Face ao exposto, declaro que:
5.1 � Os bens entregues pelo sócio Leonel da Conceição Vieira Ama-

do, para realização da sua quota, são avaliados em euros: 25.000,00 e
atingem o valor nominal do aumento em espécie.

5.2 � Este relatório reporta-se à data em que é elaborado e não
tenho conhecimento de quaisquer alterações relevantes que possam
afectar os valores dos bens objecto do mesmo.

24 de Setembro de 2001. � Paulo José Alves Ferreira.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 16279280

LISBOA
AMADORA

CARPETEL � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 11 600/991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504654489;
data do depósito: 230101.

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

Depósito na pasta respectiva dos documentos respeitantes à pres-
tação de contas referente ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14019108

ARRUDA DOS VINHOS

JOSÉ SANTOS PEREIRA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 560/010726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010726.

Certifico que entre José dos Santos Pereira Ferreira casado com
Rosa Maria Rodrigues Ferreira dos Santos, na comunhão de adqui-
ridos; Rosa Maria Rodrigues Ferreira dos Santos casada com o an-
terior; Nuno Miguel Ferreira dos Santos, solteiro, maior; Carla So-
fia Ferreira dos Santos, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Santos Pereira Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal das Antas de Baixo,
freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em trabalhos de construção ci-
vil, comércio de edifícios e materiais destinados à construção, ven-
da por grosso e retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 1250 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José dos San-
tos Pereira Ferreira, Rosa Maria Rodrigues Ferreira dos Santos e
Nuno Miguel Ferreira dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 06595944

HIPERDESTINO � TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 558/010725; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010725.

Certifico que entre Cristino José Agostinho Mangas casado com
Maria do Céu Morais de Oliveira Mangas, na comunhão de adqui-
ridos; Maria do Céu Morais de Oliveira Mangas casada com o an-
terior, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma HIPERDESTINO � Transporte de
Passageiros, L.da e tem a sua sede no lugar de Corredouras, fregue-
sia e concelho de Arruda dos Vinhos.

 § único. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer
outro local, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer forma de representação comercial, por simples deliberação da
assembleia geral e nos termos da lei.

2.º

O objecto social consiste em transporte de passageiros em veí-
culos ligeiros. Táxis.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está totalmente realizado e é
representado por duas quotas, do seguinte modo: uma quota do va-
lor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Cristino José Agos-
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tinho Mangas; uma quota do valor nominal de 500 euros, pertencente
à sócia Maria do Céu Morais de Oliveira Mangas.

4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, sendo fa-
cultativos os suprimentos que, a serem efeitos, o serão nas condi-
ções que forem deliberadas em assembleia geral.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Cristino
José Agostinho Mangas, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos e a representar em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente, é suficiente a intervenção do único gerente.

6.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios, é livremente
permitida.

2 � A cessão e divisão de quotas entre estranhos, carece do con-
sentimento da sociedade e do sócio não cedente.

7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou com o representante le-
gal do incapaz.

§ único. Os herdeiros do falecido deverão, no prazo de um mês,
a contar da morte do sócio, comunicar à sociedade qual deles os fica
a representar na mesma.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quota nos seguintes casos:
a) De insolvência ou falência do seu titular;
b) De arresto, penhora ou qualquer outra providência judicial;
c) De separação judicial de pessoas e bens a qualquer título.
 2 � A amortização será feita pelo valor do último balanço.
3 � A quota amortizada pode, pode deliberação da assembleia

geral, ser alienada a um dos sócios.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada a en-
viar para o domicílio de cada sócio com a antecedência mínima de
15 dias.

§ único. O domicílio do sócio, para efeitos do aviso para as as-
sembleias gerais, será o que for ele indicado à sociedade ou, na fal-
ta deste, o que constar do pacto social.

10.º

Em caso de dissolução, todos os sócios serão liquidatários, a quem
se conferem os poderes constantes do artigo 134.º do Código Comer-
cial, sendo dispensada a hasta pública na alienação dos bens.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 06595936

RIBA EXPRESSO � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 561/010727; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20010727.

Certifico que Luís Filipe Capela Ferreira casado com Olga Cris-
tina Simões Fortunato Capela, na comunhão geral, constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Riba Expresso � Transportes,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Manuel Martins Policarpo, 31,
1.º, esquerdo, na freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

2 � Por simples deliberação do gerente pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de estafetagem
e transportes de mercadorias às empresas.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socie-
dades e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por uma única quota do mesmo valor,
pertencente ao sócio Luís Filipe Capela Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence ao
sócio Luís Filipe Capela Ferreira, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 06595952

AZAMBUJA

CAMPO DE VOO DE AZAMBUJA � IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE ULTRA�LEVES COM E SEM MOTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 502629541; data: 011024

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 1998, 1999 e 2000 tendo fi-
cado depositado em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 16865723

CASCAIS

A. MILHEIRO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 802 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505771306;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/010918.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma A. Milheiro � Sociedade Unipes-
soal, L.da, fica com a sua sede na Rua Vitorino Nemésio, 17, 2.º es-
querdo, em Massamá, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

2.º

O seu objecto consiste em serviços de iluminação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao
sócio António José dos Reis Milheiro.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora d ele,
activa e passivamente, será exercida pelo único sócio, desde já no-
meado gerente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral, bastando e sendo su-
ficiente a sua assinatura para vincular a sociedade em todos os ac-
tos e contratos.

Declarou o outorgante. Que a gerência fica, desde já, autorizada
a levantar do Banco Comercial Português, S. A., dependência de
Massamá, o capital ali depositado para pagamento de despesas já
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efectuadas em nome da sociedade e, que ficam por conta desta to-
das as relacionadas com a escritura e registo.

Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15486613

S. D. I. PUBLICIDADE � SOLUÇÕES DE IMAGEM
E PUBLICIDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 830 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505736004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
010918.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação S. D. I. Publicidade �
Soluções de Imagem e Publicidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Elias Garcia, 206,
1.º, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, indústria e serviços de
publicidade, edição e distribuição de veículos publicitários. Solução
de imagem.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único, Paulo Augusto Gomes Videira da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15473538

MABRISILVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 698 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505588625;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/010918.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Manuel Veríssimo Martinho da Silva e Paula Cristina da
Silva Rodrigues Martinho.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MABRISILVA � Sociedade de
Construções e Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede em Quinta da

Fonteireira, Rua Costa Reis, 3, 3.º direito, freguesia de Belas, con-
celho de Sintra.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação da socie-
dade, em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no
valor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 5.º

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15451569

CABELEIREIROS TAGUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 540 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505618133; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
010906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cabeleireiros Tagus, L.da, e tem a sua
sede no Edifício Tagus Park, Parque de Ciência e Tecnologia �
Núcleo Central, Lote 135, freguesia de Porto Salvo, concelho de
Oeiras, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social dentro do território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto cabeleireiros unisexo.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, uma de 4000 euros, pertencente
à sócia Lucinda Maria Campos da Costa Bernardino Gonçalves e um
de 1000 euros, pertencente ao sócio Joaquim António Gonçalves.
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4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele
fica a cargo da não sócia Anabela Campos da Costa Bernardino
Azinheira, casada, residente na Rua Casal Patrício, 19, rés-do-chão,
Cacém, Sintra com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, bastando a sua assinatura para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de tercei-
ros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro
lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direito
de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade depois de feitas as necessárias amortizações e deduzidas
a reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade enten-
da constituir, serão dívidas pelos sócios na proporção das suas quotas
e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios com a antecedência mí-
nima de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
bem como efectuar prestações suplementares até 10 vezes, o capital
social à data da deliberação.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ain-
da que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas ou consórcios.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 14040727

LUDEWIG CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 796 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505574691;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/010921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUDEWIG � Construções
Urbanizações e Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Santa Inês, 316, freguesia de Alcabideche, concelho de
Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas
e extintas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

A sociedade tem por objecto construções, urbanizações, investi-
mentos imobiliários e venda de materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, correspondente a 10 024 100$, dividido em duas

quotas, uma de 47 500 euros, pertencente ao sócio Rodrigo Barrei-
ra Fernandes, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia Vera Ba-
tista Faustino Tavares de Bastos Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio Rodrigo Barreira
Fernandes, que desde já, fica nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, sendo suficien-
te a sua assinatura para validamente obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, usando a sociedade em
primeiro lugar o direito de preferência, e os sócios em segundo lu-
gar, quando se pretenda ceder a um estranho.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota dos sócios, nos seguintes
casos:

a) Por acordo do próprio sócio que dela for titular;
b) No caso de falência ou insolvência dos sócios ou se por qual-

quer motivo a quota for sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) No caso de arresto, arrolamento ou penhora da quota;
d) No caso de um cessão gratuita ou onerosa de quota efectuada

sem prévio conhecimento da sociedade;
e) No caso dos sócios prejudicarem gravemente a sociedade, le-

sando os seus interesses;
f) No caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens,

se a quota não ficar a pertencer ao seu titular.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15473287

LEVI VIROTT & ASSOCIADOS, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 684 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505120194;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas, e
a sua firma é constituída pela designação Levi Virott & Associados,
Arquitectos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social fica instalada na R. Aniceto do Rosário, 16,
freguesia e concelho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses,
para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e pode-
rá abrir sucursais, agências, delegações ou qualquer outra forma de
representação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de projectos de
arquitectura, construção, e compra e venda de propriedades.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto idêntico ou diferente do seu, bem como participar em quais-
quer formas de cooperação entre empresas, designadamente em con-
sórcios, associações em participação e agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Levi Maia da Costa Virott, e outra de
500 euros, pertencente ao sócio Frederico Virott da Costa e Silva.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, a cessão
a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, gozan-
do a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar,
do direito de preferência.
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ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Levi
Maia da Costa Virott, desde já designado gerente, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras de
favor, abonações, avales ou outros semelhantes.

4 � A sociedade poderá nomear procuradores para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

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

formas de apreensão judicial;
c) Por falência ou interdição do seu titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem o prévio consenti-

mento da sociedade, nos termos designadamente do disposto no ar-
tigo 5.º

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez de
a quota amortizada serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 vezes o capital social da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15420310

EXIOS � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 635 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505317168; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma EXIOS � Instalações Especiais, L.da,
e tem a sua sede na Rua Professor Fernando Conceição Fonseca, 11-
A, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país ou no
estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, participar no
capital de outras sociedades e criar novas empresas ou participar na
sua criação, bem como associar-se a quaisquer entidades particula-
res ou colectivas e com elas colaborar ou nelas tomar interesse sob
qualquer forma, além de poder adquirir e alienar participações em
sociedades com o mesmo ou diferente objecto.

2.º

A sociedade tem por objecto projectos e implementação de redes
locais, sistemas de comunicações, estações de trabalho, servidores de
redes locais, sistemas de energias, instalações especiais, informática.

3.º

O capital social é de 5000 euros, (equivalente a 1 002 410$) e
corresponde à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de 3000 euros, equivalente, pertencente ao
sócio António Jorge Farfante Pereira e

Uma no valor nominal de 2000 euros, equivalente, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Viegas Ribeiro.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social, com o consentimento de
todos eles.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António
Jorge Farfante Pereira, que desde já fica nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica expressamente proibido à gerência obrigar a socie-
dade em fianças, abonações ou outros documentos estranhos aos
negócios sociais.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade e em segundo lugar aos só-
cios, se a sociedade dele não usar o direito de preferência.

2 � Se mais de um sócio quiser usar desse direito de preferên-
cia, a quota será distribuída entre eles na proporção das respectivas
quotas.

6.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei determine ou-
tra forma, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15470911

VOSS LYNCE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 499 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505635399;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VOSS LYNCE � Produtos
Farmacêuticos Homeopáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua Carlos
Bonvalot, 8, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

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

3 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diverso do seu e integrar agrupamentos complementares de
empresas, constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e distribui-
ção de produtos farmacêuticos, cosméticos e dietéticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor
nominal de 100 000$, da sócia Ana Luísa Voss da Costa Lynce e
uma do valor nominal de 300 000$, da sócia Luísa Augusta Costa
Adolf Voss Lince.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 1 000 000$.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes eleitos pelos sócios.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado em
assembleia geral.

3 � Ficam, desde já, designadas gerentes as sócias Ana Luísa
Voss da Costa Lynce e Luísa Augusta Costa Adolf Voss Lince.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 6.º

Além do fundo de reserva legal a assembleia geral poderá criar
os fundos que entender convenientes ao desenvolvimento dos negó-
cios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais,
pode ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante 2 anos consecutivos, não comparecer

ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da socie-
dade;

e) Se em caso de divórcio a quota a partilhar não for adjudicada
ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15421066

ALI & ANA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 637 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505448670;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ali & Ana � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Cidade de Bruxelas, 20,
1.º B, Agualva, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em todo o tipo de trabalhos de
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e subscrito da seguinte forma:

O sócio Liaqat Ali, subscreve uma quota no valor nominal de
4900 euros.

A sócia Ana Cristina Mendonça Lima, subscreve uma quota no
valor nominal de 100 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Liaqar Ali.

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.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15421082

AVILHADRIO � SOCIEDADE DE EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 629 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505559803; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVILHADRIO � Sociedade de
Empreiteiros de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua D.
Manuel I, 79, rés-do-chão esquerdo, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

§ único. A gerência pode transferir a sede social para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e estabe-
lecer delegações, agências ou qualquer outra forma de representação
da sociedade, bem como encerrá-la, onde e quando lhe parecer con-
veniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de empreiteiros de constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma
do valor nominal de 7500 euros do sócio Ilídio Mendes Lopes, sol-
teiro, nascido a 20 de Março de 1959, e outra do valor nominal de
2500 euros, do sócio Ilídio Mendes Lopes, casado, nascido a 25 de
Janeiro de 1957.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, entre os sócios, é livre, porém,
quando efectuada a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e, depois, os sócios não
cedentes, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Ilídio Men-
des Lopes, solteiro, nascido a 20 de Março de 1959, que desde já
fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15269795

J. MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 767 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505686287;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/010912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Luís Eduardo da Costa e Joaquim António Afonso Martins.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Martins & Costa, L.da, e tem
a sua sede na Avenida da Guiné, 84, 2.º, lugar e freguesia de Casal
de Cambra, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
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cias, delegações ou outras formas locais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil.
2 � A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-

des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades com leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios Luís Eduardo da Costa e Joaquim António Afonso
Martins.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 150 000 euros.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições que forem aprovados em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas, entre sócios, é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar e os restantes sócios em
segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, quer activa quer passivamente, fica a cargo dos gerentes
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade considera-se validamente vinculada em todos os

seus actos, com a intervenção de dois gerentes.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Interdição, inibição, falência ou insolvência do titular de qual-

quer quota;
b) Se a quota for sujeita a arresto, penhora ou arrematação ju-

dicial;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) No caso de exclusão do sócio.
2 � O valor da amortização será o que resultar do último balan-

ço aprovado, se outro não resultar imperativamente da lei.

7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deter-
minar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15507424

MÁRMORES DA LIGEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 633 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505454351; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Eduardo Peixoto Gonçalves.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mármores da Ligeira, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua Augusto Fraga, 24, 2.º esquerdo, em Algueirão,
freguesia de Algueirão � Mem Martins, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda e transformação de
mármores, granitos e pedras similares.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro de 5000 euros, correspondente à soma de uma só quota per-
tencente a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, dispensadas de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertencem ao sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente, em
todos os actos e contratos, incluindo nos de aquisição, alienação e
oneração de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

É expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade em
negócios estranhos ao objecto e interesses sociais, designadamente
em aceite e saque de letras de favor, prestar fianças, sub-fianças,
cauções e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, desde que deliberado, em assembleia geral, até ao montante
igual a 100 vezes o capital social à data da deliberação.

Que, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) n.º 4,
do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a gerência
da sociedade fica desde já autorizada a movimentar a conta relativa
ao depósito das entradas de capital, podendo levantar as quantias de
que necessitar para pagamento das despesas inerentes à constituição
e instalação da sociedade, necessárias ao início da sua actividade.

Que, nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1,
alínea d) do artigo 19.º, do referido código, a sociedade fica autori-
zada a celebrar qualquer negócio jurídico, assumindo desde já to-
dos os direitos e obrigações dele decorrentes.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441741

J. CATALÃO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 683 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505515423;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Catalão � Instalações Eléc-
tricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Setúbal, 48, rés-do-chão
direito, na Rebelva, freguesia de Carcavelos, do concelho de Cascais.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucur-
sais, filiais ou qualquer outro tipo de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
instalações eléctricas e de canalizações. Compra e venda de mate-
riais de construção civil. Compra e venda de imóveis e revenda de
imóveis adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Joa-
quim Vítor Rosado Catalão; e

Uma no valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Estefâ-
nia Vicente Rosado Catalão.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado,
poderá ser nomeada em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(159)

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Vítor Ro-
sado Catalão.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

5.º

A sociedade pode adquiri participações noutras sociedades seja
qual for a sua natureza e tipo, mesmo que com objecto diferente do
seu, e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade e, sendo onerosa, os sócios não cedentes gozam do direito
de preferência.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 5000 euros.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 14035316

H. T. P. & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 498 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505412705;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Contrato de sociedade

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. T. P. & Paiva, L.da, e tem a
sua sede em Linda-a-Velha, na Rua Bernardo Santareno, 1, 2.º
frente, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode livremente deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para qualquer outro concelho do país.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é actividades de contabilidade, informática,
investimentos e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está integralmente realizado e
é formado por duas quotas de valor nominal de 3750 e 1250 euros
cada e pertence uma a cada um dos sócios, respectivamente
Hildebrando Tavares de Paiva e Tiago Gonçalves Tavares de Paiva.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos que se mos-
trem necessários ao desenvolvimento da sua actividade nos termos
e condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Depende do consentimento da sociedade a cessão de quotas, no
todo ou em parte, a favor de terceiros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo, do sócio Hildebrando Tavares de Paiva, desde já nomeado
gerente.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada será neces-
sária a assinatura do gerente ou seu procurador.

3 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estra-
nhos aos negócios sociais.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência os de ad-
quirir, vender, permutar ou onerar de qualquer forma bens imóveis
ou veículos automóveis.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15268101

MIGUEL PONTE � SOM, LUZ E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 634 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505653699;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Ponte � Som, Luz e
Audiovisuais, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida Doutor Fernando
Ricardo Ribeiro Leitão, 7, 6.º direito, na localidade e freguesia de
Massamá, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
locais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer e instalação e comer-
cialização de equipamento de som luz e vídeo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50000 euros (correspondente a 1 002 410$)
e correspondente à soma de duas quotas uma de 4500 euros
(902 169$), pertencente ao sócio Miguel Filipe Anastácio da Ponte
e outra de 500 euros (100 241$), pertencente à sócia Ana Maria da
Conceição Pires.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócio poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros, na proporção da quota de cada
um, desde que exista o acordo de ambos.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Fica designado gerente o sócio, Miguel Filipe Anastácio da
Ponte.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente ou
de um procurador da sociedade com poderes para tal efeito.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-
berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir total ou parcialmente em participação nos lucros do exer-
cício da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos só poderá ser feita mediante autorização da sociedade.

ARTIGO 7.º

É vedado a qualquer dos gerentes assinar em nome da sociedade
qualquer acto ou instrumento alheio aos seus interesses directos, tais
como fianças, avales, abonações, ou similares, sob pena da sua in-
tegral e exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos resultan-
tes a qualquer tempo.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recepção
dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou es-
tabelecer prazo mais longo.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 10807900

PORTUGAL MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9207 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/960830.
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Certifico que entre Fernando Rodrigues Marques; Maria de Lur-
des Soares Portugal Marques; Paulo Manuel Maria Antunes; e He-
lena Maria Lobo Portugal Marques, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Portugal Marques, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Rio Açude, Lote 3, em Arneiro, freguesia de Car-
cavelos, concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos para o lar,
bijuterias, confecção de artigos de decoração e sua venda, importa-
ção e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
400 000$, e corresponde à soma de quatro quotas, duas de 160 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria de Lurdes Soares
Portugal Marques e Helena Maria Lobo Portugal Marques e duas de
40 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Rodri-
gues Marques e Paulo Manuel Maria Antunes.

4.º

A gerência da sociedade, sem remuneração, fica a cargo das só-
cias Maria de Lurdes Soares Portugal Marques e de Helena Maria
Lobo Portugal Marques.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um só gerente.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 16254139

AJD � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7616 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502873949;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 133/980731.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano 1997.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09205691

CÂNDIDA BRAZ DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5901 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502704039; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/980413.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que consta
alteração da sede da sociedade em epígrafe, para Rua Bernardino
Moreira, 40, Rana � São Domingos de Rana, Cascais, e em conse-
quência foi alterado o contrato da sociedade tendo o artigo 1.º, fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cândida Braz Dinis, L.da, com sede
na Rua Bernardino Moreira, 40, em Rana, freguesia de São Domin-
gos de Rana, do concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 16254120

ELISABETE BOU LAN CHAN � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 030 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/971029.

Certifico que entre Elisabete Bou Lan Chan, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato.

1.º

A sociedade adopta a firma Elisabete Bou Lan Chan � Sociedade
Unipessoal, L.da, fica com a sua sede na Rua Dr. Baltazar Cabral,
Lote 3, Loja esquerda, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

2.º

O seu objecto consiste em actividades hoteleiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, subscrito integralmente pela sócia.

§ único. A sócia poderá efectuar prestações suplementares de
capital, uma ou mais vezes, até ao limite do sextuplo do capital
social.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pela única sócia, desde já no-
meada gerente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração
conforme for deliberado, bastando e sendo suficiente a sua assina-
tura para vincular a sociedade em todos os actos e contratos. A re-
muneração da gerente pode consistir, total ou parcialmente, em par-
ticipação nos lucros da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 16254112

A. P. L. & MEIRELES � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 829 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503904260; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
980921.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09174532

CISROCHA � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9648 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503499234;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/980428.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade  em epígrafe, do ano 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05902673

TECNOSITE � COMUNICAÇÃO DIGITAL E TECNOLOGIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 590 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505274888; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/
010717.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade anónima e adopta a deno-
minação de TECNOSITE � Comunicação,  Digital e Tecno-
logias, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua dos Pinheiros, Lote 7, Loja
B, Costa da Guia, freguesia e concelho de Cascais, podendo a ad-
ministração deslocá-la para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � A administração pode deliberar a abertura de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto planeamento, estratégia de co-
municação e publicidade para as novas tecnologias, sites, portais e
outros, comercialização de publicidade, comércio digital e electró-
nico, concepção e comercialização de software para a web, engenha-
ria de sistemas.

2 � Por deliberação da administração a sociedade pode subscre-
ver ou adquirir participações em outras sociedades, incluindo em
sociedades com objecto social diferente, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 50 000 ac-
ções ordinárias, com o valor nominal de 1 euro cada, e encontra-se
totalmente subscrito e realizado.

2 � As acções poderão revestir a forma escritural, nominativas
ou ao portador, sendo representadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50,
100, 500, 1000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000,
50 000 e 100 000 acções.

3 � Os accionistas poderão, a todo o tempo requerer a conversão
das acções escriturais em tituladas e vice-versa e poderão requerer o
desdobramento dos títulos das suas acções, pela forma que mais lhes
convier, sendo de sua conta as despesas decorrentes da operação.

4 � Os títulos são assinados por um administrador, podendo a
assinatura ser de chancela.

5 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que requeiram tais operações. Se tais
operações incidirem sobre acções escriturais, o respectivo custo tam-
bém será suportado pelos accionistas interessados, segundo critério
a fixar pela assembleia geral.

6 � É permitido à sociedade, nos casos e limites estabelecidos por
lei, adquirir acções próprias e realizar sobre elas as operações que
se mostrem convenientes aos interesses sociais.

7 � A sociedade poderá emitir obrigações, observando as dispo-
sições legais aplicáveis e as determinações da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão em assembleia geral deliberar que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante de
200 000 euros.

2 � À sociedade assiste o direito de amortizar acções sempre que
se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a acção seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social;
d) Quando o titular da acção lesar, por actos ou omissões, os in-

teresses da sociedade, nomeadamente o seu crédito perante terceiros;
e) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolução

do titular.
3 � A decisão de amortizar as acções da sociedade será tomada

em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a reali-
zar até 90 dias após a administração ter tido conhecimento do facto.

4 � A contrapartida da amortização será, caso a lei não impo-
nha regime obrigatório diverso, o acordado no caso da alínea a) do
n.º 2; o valor nominal da acção amortizada nos demais casos pre-
vistos no n.º 2, salvo se for inferior ao valor do último balanço, pois
neste caso será este o valor da amortização.

5 � O pagamento dos valores previstos no número anterior será,
salvo disposição legal em contrário, efectuado mediante depósito do
respectivo preço em seis prestações semestrais na Caixa Geral de
Depósitos à ordem de quem de direito e a comunicação ao mesmo
por carta registada com aviso de recepção, sendo o registo efectuado
a favor da sociedade mediante apresentação da acta da respectiva
deliberação.

6 � As prestações em dívida não vencerão juros.
7 � As acções amortizadas poderão figurar no balanço en-

quanto tal.
ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções nominativas, a título oneroso ou
gratuito, por acto ou contrato entre vivos, carece de consentimento
da sociedade, deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade deve pronunciar-se sobre o consentimento ou
recusa no prazo de 60 dias, sob pena de a falta de resposta tornar
livre a transmissão.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de constituição de penhor ou usufruto sobre acções,
o respectivo titular deverá, previamente, solicitar o consentimento da
sociedade, a deliberar em assembleia geral no prazo de 60 dias.

2 � No caso de recusa do consentimento deve a sociedade ad-
quirir essas acções ou fazê-las adquirir por outra pessoa.

ARTIGO 8.º

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º, do Código das
Sociedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, de-
pois de deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição a
qualquer limite mínimo de distribuição aos sócios.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos
legais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accio-
nistas cabendo um voto por cada acção.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um ou mais secretários.

3 � A assembleia geral pode ser convocada pelo presidente da
mesa da assembleia geral, pela administração e pelo fiscal único.

4 � A convocação da assembleia geral pode ser efectuada por
meio de cartas registadas, sendo as acções todas nominativas.

5 � Compete à assembleia geral de accionistas ou a uma comis-
são de vencimentos, nomeada em assembleia geral, fixar as remu-
nerações dos titulares dos órgãos sociais, nomeadamente, adminis-
tradores, presidente e secretário da mesa da assembleia geral.

6 � Os accionistas estão inibidos de votar quando relativamente
à matéria da deliberação se encontrarem em conflito de interesses
com a sociedade.

7 � Existe uma situação de conflito de interesses sempre que,
nomeadamente, se trate de definir a posição da sociedade no que
concerne à celebração, modificação, resolução ou denúncia de qual-
quer contrato entre a sociedade e uma sua participada, directa ou
indirectamente, e qualquer dos accionistas ou de empresas partici-
padas ou em relação de domínio ou de grupo com estes, bem como
em caso de deliberação de amortização de acções.

CAPÍTULO IV
Administração da sociedade

ARTIGO 10.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete à
administração, composta por um conselho de administração, com
5 membros, eleitos pela assembleia geral por mandato de 4 anos,
sendo permitida a sua reeleição e podendo ser dispensados de pres-
tação de caução, de acordo com o deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração terá como presidente um dos
membros administradores �A�.

3 � A remuneração dos administradores, existindo, poderá con-
sistir, parcialmente nos lucros, conforme deliberado em assembleia
geral ou pela comissão de vencimentos.

4 � Os administradores deverão ou não prestar caução, de acordo
com o que for deliberado em assembleia geral. A caução poderá ser



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 291 � 18 de Dezembro de 200127 026-(162)

substituída por um contrato de seguro, a favor da sociedade, cujos
encargos não podem ser suportados por esta.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade vincula-se:
a) Com a intervenção de, pelo menos, um administrador �A� e

de, pelo menos, um administrador �B�;
b) Pela intervenção de administrador delegado dentro dos limites

da delegação;
c) Com a intervenção de procurador ou procuradores com pode-

res para os actos.
2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-

niões do conselho de administração por outro administrador, me-
diante carta a indicar o dia e hora da reunião a que se destina, diri-
gida ao presidente do conselho de administração, a mencionar na acta
e a arquivar.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade é confiada, conforme vier a ser
deliberado, a um conselho fiscal ou a um fiscal único, conjuntamente
com um fiscal suplente, serão eleitos anualmente pela assembleia
geral, podendo ser reeleitos.

2 � O fiscal único e o fiscal suplente deverão ser Revisores Ofi-
ciais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro Santos. 15297039

ORLA ATLÂNTICA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 589 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505474867; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
010717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Orla Atlântica � Sociedade de Cons-
truções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Quinta da
Vinha, 135, 4.º esquerdo, na freguesia de Carcavelos, do concelho
de Cascais.

2.º

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
399 038 euros e 32 cêntimos e é representado por uma única quota
do indicador valor, pertencente ao sócio, Élio da Conceição Gon-
çalves.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao único sócio, Élio da Con-
ceição Gonçalves, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma em outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em agrupamentos
complementares de empresas e em sociedades reguladas por leis
especiais.

6.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos e contratos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações, avales e outros semelhantes.

7.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao li-
mite do actual capital.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro Santos. 13175750

ALFREDO CÚSSIO & ZEFERINO ALPARREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 832 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505426137;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/010921.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Alfredo Cússio & Zeferino Alparrel, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de São Pedro, 8, em Armés, fregue-
sia de Terrugem, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a
criação de filiais, sucursais ou outras formas locais de representa-
ção, onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção de edifícios para venda;
compra de prédios para revenda e investimentos imobiliários; e com-
pra e venda de propriedades.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada um dos sócios Alfredo António Duarte
Cussio e Zeferino Cristóvão Alparrel.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não associados depende do prévio consen-
timento dos sócios não cedentes, ficando estes com direito de pre-
ferência na aquisição, se onerosa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15473554

CARVALHO & BERNARDES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5639 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502616504;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 4/010817.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 12 à apresentação n.º 4/010817. � Designação de

gerente em 2 de Julho de 2001.
Manuel de Ascenção Santos Carvalho.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 13165410

DCSI � DADOS, COMPUTADORES E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 023 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
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n.º 504579592; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 33 e 34/010817.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 33/010817 �
Cessação de funções de gerente de Luís Filipe Ferreira da Silveira,
por renúncia em 12 de Junho de 2001.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 34/010817. � Designação de
gerente, em 30 de Julho de 2001.

Prazo; até final do mandato em curso (1999/2001).
José Pedro da Cunha e Lorena Alves Machado, casado, Avenida

Infante Santo, 355, 4.º direito, Lisboa.

Esta certidão está conforme o original.

8 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 15331199

ALUROLL � FABRICO ESTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 432 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505403277;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/010717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma ALUROLL � Fabrico
Estores, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede social na Rua Principal, Lote
3 � Cabra Figa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode-
rá criar e manter, no país ou no estrangeiro, agências, delegações ou
qualquer outra forma de representação social, bem como deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho de Sintra ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a fabricação de estores e seus deri-
vados na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

Participações

Mediante deliberação do conselho de administração, poderá a
sociedade adquirir e alienar participações financeiras, em socieda-
des com o mesmo objecto, referido no artigo anterior, ou outro, em
sociedades reguladas por leis especiais, bem como formar agrupa-
mentos de empresas, novas sociedades, consórcios ou associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e outros meios
de financiamento

ARTIGO 4.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de 100 000 euros, e está integralmente
subscrito e realizado.

2 � O capital social é representado por 100 000 acções nomina-
tivas ou ao portador, reciprocamente convertíveis a expensas e a
pedido do interessado, com o valor nominal de 1 euro cada uma.

3 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100 ou 1000 acções, ou ou-
tro número de acções a pedido formal do accionista.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, podendo uma das assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 5.º

Elevação do capital social

1 � O conselho de administração, com o parecer favorável do
fiscal único, poderá deliberar o aumento do capital social em dinhei-
ro, por uma ou mais vezes, até ao montante de 200 000 euros, nas
condições que entender convenientes ao interesses sociais, respeitan-
do os condicionalismos impostos por lei.

2 � O conselho de administração fixará as condições de subscri-
ção do aumento de capital.

ARTIGO 6.º

Acções próprias

A sociedade poderá adquirir, nos termos e limites da lei, acções
próprias e sobre elas realizar as operações que se mostrem conveni-
entes aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Obtenção de outros recursos financeiros

1 � Em ordem a desenvolver dentro de diversificados padrões
financeiros a sua actividade, a sociedade poderá recorrer às seguin-
tes formas de financiamento:

a) Emissão de obrigações, a médio e longo prazo, em qualquer
das modalidades legalmente admitidas;

b) Crédito de fornecedores de matérias-primas, produtos ou bens
de capital;

c) Obtenção de financiamento, a médio ou longo prazo, junto de
instituições de crédito nacionais e estrangeiras;

d) Outras modalidades de obtenção de recursos de acordo com as
suas necessidades ou conveniências em matéria de custo ou de prazo.

2 � Na realização das operações referidas no número anterior, a
sociedade observará estritamente os condicionalismos, legais aplicáveis.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da sociedade, a assembleia geral, o con-
selho de administração e o fiscal único efectivo e suplente.

2 � O mandato dos membros dos órgãos da sociedade é de
4 anos, renovável por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções até
à primeira assembleia geral ordinária que tem lugar a seguir ao fim
do ano social e na qual estejam previstas novas eleições.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas que
forem titulares de pelo menos 1000 acções, provando-o até 8 dias
antes da data marcada para a reunião:

a) Quando as acções forem nominativas, pelo averbamento em seu
nome no livro de registo da sociedade;

b) Quando as acções forem ao portador, por documento emitido
por um intermediário financeiro, atestando que estão depositadas em
seu nome.

2 � Para os efeitos do número anterior, as acções deverão man-
ter-se registadas ou depositadas em nome do accionista, pelo menos
até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 1000 acções corresponde um voto.
4 � Para poderem exercer o direito de voto os accionistas com

menos de 1000 acções deverão agrupar-se de forma a completar o
mínimo exigido e far-se-ão representar por um só deles.

5 � Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da
assembleia geral, mas os que forem pessoas singulares apenas po-
derão ser representados por outros accionistas.

6 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
que não sejam accionistas poderão participar nas reuniões da assem-
bleia geral, sem direito a voto.

7 � No caso de compropriedade de acções, só um dos compro-
prietários, com poderes de representação de todos os outros, poderá
participar nas reuniões da assembleia geral.

8 � Ao usufrutuário de acções pertence o direito de participar nas
assembleias gerais, nas condições previstas nestes estatutos.
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9 � As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da
mesa, por carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia útil ante-
rior ao fixado para a reunião da assembleia geral, o nome de quem
os representa.

10 � Os obrigacionistas da sociedade não participam na assem-
bleia geral, salvo, nos termos da lei, através dos respectivos repre-
sentantes comuns, que não terão voto.

ARTIGO 11.º

Competência

1 � A assembleia geral, delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuam competências.

2 � Compete essencialmente à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício

e sobre a proposta de aplicação de resultados;
b) Proceder à apreciação anual da administração e fiscalização da

sociedade;
c) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, os adminis-

tradores, e o fiscal único, efectivo e suplente;
d) Deliberar sobre qualquer alteração dos estatutos;
e) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.

ARTIGO 12.º

Reuniões e funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no prazo fixado na lei para a reunião da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o órgão de fiscalização, o julgarem conveniente ou quando
requerida por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de
capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão, não ser accionistas, ambos eleitos
quadrienalmente, sendo sempre permitida a sua reeleição.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três membros, um dos quais será
o presidente, que podem ser accionistas ou estranhos à sociedade,
eleitos pela assembleia geral, por um período de 4 anos, sendo per-
mitida a sua reeleição, por uma ou mais vezes.

2 � O conselho de administração está dispensado de caução.

ARTIGO 15.º

Competências

Ao conselho de administração compete, em especial, sem prejuízo
das atribuições que por lei lhes são conferidas:

a) Eleger o presidente do conselho de administração;
b) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

relativas ao objecto social que não caibam na competência atribuí-
da a outro órgão da sociedade;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir transigir e confessar em quaisquer acções
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

d) Comprar, onerar e vender quaisquer bens móveis e imóveis,
incluindo participações sociais noutras sociedades;

e) Estabelecer a organização técnico administrativa da sociedade
e as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pes-
soal e sua remuneração;

f) Ajustar e contrair empréstimos e outros tipos de financiamento
e realizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei,
em quaisquer instituições de crédito ou mercados, bem como pres-
tar ou receber as cauções ou garantias consideradas necessárias;

g) Elaborar as contas anuais e a proposta de afectação dos resul-
tados;

h) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade, fixando
em toda a precisão os actos ou categorias de actos que estes podem
praticar e a duração do mandato, incluindo os de substabelecer.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário nos

termos do mandato conferido;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos nos termos dos

correspondentes mandatos.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador ou de mandatário com poderes para o efeito.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único, Revi-
sor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, designado, tal como o fiscal único suplente, com igual qualifi-
cação, pela assembleia geral, por períodos de 4 anos renováveis.

CAPÍTULO IV

Exercício, reservas e dividendos

ARTIGO 18.º

Exercício social

O exercício social coincide com o civil.

ARTIGO 19.º

Resultados

Os lucros líquidos da sociedade, apurados em cada exercício,
depois de deduzidas as verbas necessárias à constituição das reser-
vas impostas por lei, terão a aplicação que a assembleia geral deli-
berar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 20.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 21.º

Liquidação

Dissolvida a sociedade, dissolver-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
o administrador único ou os membros do conselho de administra-
ção em exercício.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro Santos. 15450368

BARREIROS & DANIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 623 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505569299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
010814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: José de Jesus Daniel e Carla Afonso dos Santos Barrei-
ros Daniel.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barreiros & Daniel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Elias Garcia, 142, 1.º
direito, no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 15307840

LUÍS FLÁVIO DA COSTA CABRAL RATO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 587 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505557878;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Luís Flávio da Costa Cabral Rato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Flávio da Costa Cabral
Rato, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua João de Deus, 23, em
Tires, freguesia de S. Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e comércio
nas áreas de cerâmica, artesanato, artes plásticas, realização de ex-
posições e restauro de azulejos. Actividades hoteleiras, restauração
e similares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro Santos. 15450333

ELSHICK LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 639 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505440741; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Fernanda Conceição de Sousa Manuel da Fonseca e Ví-
tor Manuel da Fonseca.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELSHICK Limpezas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do  Parque, Lote 96,
1.º direito, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de lim-
pezas industriais e domésticas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 291 � 18 de Dezembro de 200127 026-(166)

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441733

RESONARE � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 686 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505585464;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RESONARE � Edições, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marques Leal, 10,
em São João do Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição, impressão e reprodu-
ção de suportes de informação gravados. Edição de livros, revistas,
partituras, cartazes, objectos de arte, brindes publicitários e de gra-
vações sonoras. Edição de publicações periódicas e não periódicas.
Produção e edição de programas de rádio e televisão directos ou
gravados. Edições de conteúdos multimédia em CD, cassetes e ou
suportes similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 3750 euros titulada pelo sócio João Frederico Sousa
Peres de Drumond Ludovice e uma do valor nominal de 1250 euros,
titulada pela sócia Ana Maria Ferreira da Silva da Costa Freitas de
Drumond Ludovice.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em actos de valor até 5000 euros,
é suficiente a intervenção de um gerente, sendo nos restantes neces-
sária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441725

JÚLIA SOUSA ARAÚJO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 440 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505430215;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/010717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Júlia Sousa Araújo � Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua Adriano Júlio Coelho, 31,
freguesia de Santa Maria e S. Miguel, concelho de Sintra.

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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Pedro Augusto
Romariz Ferreira de Sousa Araújo, casado, residente na Rua Adriano
Júlio Coelho, 31, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro Santos. 15450295

ROCHA E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9648 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503499234;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/980424.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da que consta:
Alteração da denominação da sociedade em epígrafe para

CISROCHA � Construção e Investimentos Imobiliários, Sociedade
Unipessoal, L.da;

Alteração da sede e, em consequência foi alterado o contrato da
sociedade, todo o contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CISROCHA � Cons-
trução e Investimentos Imobiliários, Sociedade Unipessoal, L.da e tem
a sua sede na Rua Artur Duarte, 8, cave direita, na freguesia de
Carnaxide, do concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agên-
cias ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na indústria de construção civil, por
conta própria ou através de empreitada, quer em terrenos próprios
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ou alheios; compra e venda de imóveis e de terrenos para auto cons-
trução ou para revenda, bem como os estudos, os projectos e as
urbanizações para os mesmos e para empreendimentos turísticos; a
compra e venda e a exportação de materiais de construção e de toda
a gama de produtos para interiores, materiais e artigos de decoração,
mobiliários, tecidos, vestuário, artigos de vidro e cerâmica, aparelhos,
máquinas e equipamentos de segurança e alarmes e electrodomésti-
cos, bem como a representação e a comercialização de marcas e
patentes nacionais ou estrangeiras e ainda a realização de projectos
e a sua execução de sistemas de segurança.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras socieda-
des ainda que com objecto social diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresa ou por qualquer forma
associar-se a outras sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos valores do activo
constantes da escrita é de 400 000$, corresponde a uma única quota,
pertencente ao sócio Manuel Luís Lourenço Rocha.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade activa e passivamente e
a sua representação em juízo e fora dele, serão exercidas pelo só-
cio, desde já nomeado gerente, dispensado de caução.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 16254104

MOVIQUENTE � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7172 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502769467;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 92/981110.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que consta
a alteração da sede da sociedade em epígrafe, para Casal das Baútas,
lote 4, loja E, Queluz e foi aumentado o capital social de 2 100 000$
para 14 000 000$, e, em consequência foi alterado o contrato da
sociedade, tendo os artigos 1.º e 3.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação MOVIQUENTE �
Equipamentos Hoteleiros, L.da, com sede no Casal das Baútas, lote 4,
Loja E, em Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 14 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
3 500 000$, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Casacas Silva, Vítor Manuel Pereira Carrola Guerra, Luís Manuel
dos Santos Leitão e Francisco José Gonçalves Coito.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09837752

EDUARDO, MOREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4403 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500762163;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/980804.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano: 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 07742436

EDUARDO, MOREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4403 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500762163;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/960612.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que consta
a alteração da sede da sociedade em epígrafe, para Rua Direita do
Dafundo, 81-B, Cruz Quebrada e em consequência foi alterado o
contrato da sociedade, tendo o artigo 1.º, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sede é na Rua Direita do Dafundo, 81-B, freguesia da Cruz
Quebrada-Dafundo, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 03103307

SINTRALDENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 042 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 76/990218.

Certifico que entre José Eduardo de Jesus Figueiredo Lopes de
Almeida; e Jorge Manuel da Silva Pinto de Magalhães, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SINTRALDENTE �
Laboratório de Prótese Dentária, L.da

2 � A sua sede é na Rua Dr. Alfredo da Costa, 13, 1.º em
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de próteses dentárias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na Caixa Social, é de 1 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 500 000$, uma de cada um dos sócios José Eduar-
do de Jesus Figueiredo Lopes de Almeida e Jorge Manuel da Silva
Pinto de Magalhães.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral compete aos referidos dois
sócios, desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

§ 2.º Estão incluídos nos poderes de gerência a compra ou alu-
guer de bens móveis, promover os respectivos registos, celebrar con-
tratos de locação financeira ou de leasing, confessar e desistir em
juízo, tomar de arrendamento ou trespasse locais destinados ao exer-
cício da sua actividade, bem como alterar e rescindir os respectivos
contratos.

5.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem,
terão direito de preferência.

6.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade após delibe-
ração da assembleia geral, sobre as condições referentes a prazos,
formas de reembolso e condições de juros.
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7.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição ou
qualquer sócio, devendo os herdeiros ou interessados nomear um de
entre si que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das
entradas para compra de material para laboração da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09839097

AUTORAMA � MINI�VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8687 (Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 28/980715.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 07898061

ANA C. B. � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 929 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503925039; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/981020.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que consta
a alteração da sede da sociedade em epígrafe, para Rua Ramalho
Ortigão, 25, 2.º Queijas, e em consequência foi alterado o contrato
da sociedade, tendo o artigo 1.º n.º 1, com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana C. B. � Confecções, L.da,
e tem a sua sede na Rua Ramalho Ortigão, 125, 2.º, na freguesia de
Queijas. Concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08133395

ESTÚDIO GRÁFICO SERAFIM S. SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5423 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502183225;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 29/990225

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, da que consta
a alteração parcial do contrato, da sociedade em epígrafe, tendo o
artigo 7.º, ficado com a seguinte redacção:

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante do respectivo capital social e os sócios pode-
rão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer nas condi-
ções deliberadas em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08939853

TERMO CLIMA � TÉCNICA DE AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 418 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501621040; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 43 e 60/950123.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, da que consta
a alteração da sede da sociedade em epígrafe, para Rua Norte, Lote
11, Casal Cambra, Belas, Sintra, e foi aumentado o capital social de
1 500 000$ para 10 000 000$ e, em consequência foi alterado o
contrato da sociedade, tendo os artigos 1.º e 2.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Termo Clima � Técnica
de Ar Condicionado e Refrigeração, L.da, e tem a sua sede na Rua
Norte, Lote 11, Casal de Cambra, freguesia de Belas, do concelho
de Sintra, e durará por tempo indeterminado a contar da data da sua
constituição.

ARTIGO 2.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 7 000 000$,
pertencente ao sócio Tito Manuel da Rocha Torres e uma de
3 000 000$, pertencente à sócia Isabel Maria Barreira Costa Torres.

Mais certifico que foi depositada fotocópia da acta da assembleia
geral, da que consta a nomeação de gerente Isabel Maria Barreira
Costa Torres, da sociedade em epígrafe. Data da deliberação: 16 de
Março de 1995.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 02871408

PELE REAL � COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8803 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503207500;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/980811.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09113401

ROCHA & TEIXEIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 193 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504010255;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/980730.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano 1997.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 06315151

PROBRILHO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 639 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504282964; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 20 e 21/010904.

Certifico o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 20/

010727. � Cessação de funções de gerente de Paulo Manuel de
Jesus Ferreira, por renúncia em 30 de Agosto de 2000.
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Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 21/010904. � Reforço de capi-
tal e alteração parcial do contrato. Montante do reforço: 152 892$,
em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes iguais:

Artigos alterados: 1.º (n.º 2); 3.º e 5.º

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se).
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Florbela Espanca, 9, Loja,

Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da respectiva escrituração é de 6000 euros
e acha-se dividido em duas quotas, uma de 3000 euros do sócio An-
tónio Jorge dos Santos e uma de 3000 euros, do sócio Hélder Manuel
Ferreira Gaspar.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � São designados gerentes os sócios António Jorge dos San-
tos e Hélder Manuel Ferreira Gaspar.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 15450465

FONTE DA EIRA � CAFÉ E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6548/
910624 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502581247.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 10783857

CAFÉ CERVEJARIA RETIRO DE SÃO CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6220/
901228 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502479329.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 12487694

MACHADOS & ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9966/
950718 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503476013.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 12032590

MEDICOM � CENTRO MÉDICO DE QUELUZ OCIDENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3556/
900305 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501476296.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 08604258

RIGO � INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3312/
740403 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500166641.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 08604282

MONTALUX � MATERIAL ELÉCTRICO ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6085/
920420 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502379022.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Outubro de 2001. � A Conservador, José António Dias
Pestana. 12495255

SAÚDECARE � SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM
AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 839 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505360691;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/010918.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Fernando Manuel Pimentel dos Santos e Maria Elisabete
Lopez de Carvalho Pimentel dos Santos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saúdecare � Serviços Médicos
e de Enfermagem ao Domicílio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Dr. Fernando Lei-
tão, 12, 4.º direito, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos e de enfermagem ao domicílio, acompanhamento de utentes/
doentes a consultas de rotina, exames médicos e ou sessões de fisi-
oterapia; consultadoria na área de medicina; prestação de serviços
médicos e de enfermagem na área da medicina do trabalho.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro Santos. 15472051

JOÃO MESSIAS ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 469 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505652854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/010802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Messias � Arquitecto
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na R. Dr. Manuel de Arriaga,
12, 2.º direito, 14 95-087, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto estudos e projectos de arquitectura/
construção.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio João Carlos Messias Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15472060

GOLDFITNESS ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 630 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505508796; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Rui Pedro Andrade Barros e Sónia Cristina Fernandes
Correia.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLDFITNESS, Actividades
Desportivas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Portugal, 6, 2.º
piso, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de health club,
comércio de artigos desportivos. Formação. Organização de activi-
dades desportivas no exterior, sem espaço próprio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma
do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 16264894

PRONTIDÃO EM EUROS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 862 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505792400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 81/
010927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Prontidão em Euros � Conta-
bilidade, Gestão e Serviços L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Manuel Arriaga, 14-B,
loja direita, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, nomea-
damente contabilidade, consultadoria não jurídica, gestão, organiza-
ção e administração de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Isabel Duarte
Eva Antunes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 16264908

JOÃO BRANCO MANESSIM CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 716 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505691671; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010831.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: João Branco Manesim.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Branco Manessim � Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 94-
B, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade da construção civil e
obras públicas e compra e venda de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 16264932

ADÉRITO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 497 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505621100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Adérito José de Sousa Pereira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adérito Pereira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida General Norton de
Matos, 17, rés-do-chão, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de
Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de decoração
e utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441750

LUSOCONGRESSOS � ORGANIZAÇÃO PROFISSIONAL
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 687 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505712164; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Carlos Pedro Teodoro Semide, Maria de Jesus Lima Oli-
veira Fernandes Semide, Rui Pedro Nabais Nunes Ferreira e Adriano
Oliveira Fernandes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUSOCONGRESSOS � Orga-
nização Profissional de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Parede, na Rua Sampaio
Bruno, 39, rés-do-chão B, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização, promoção e con-
sultoria de feiras, exposições, congressos, jornadas, conferências,
seminários, colóquios, reuniões e outros eventos similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas,
sendo duas iguais do valor nominal de 4375 euros, tituladas uma por
cada um dos sócios Carlos Pedro Teodoro Semide e Maria de Jesus
Lima Oliveira Fernandes Semide, outra do valor nominal de 3125 eu-
ros titulada pelo sócio Rui Pedro Nabais Nunes Ferreira e outra do
valor nominal de 625 euros, titulada pelo sócio Adriano Oliveira
Fernandes.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Pedro
Teodoro Semide, Maria de Jesus Lima Oliveira Fernandes Semide
e Rui Pedro Nabais Nunes Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441768

TECLAS E MEGAS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 640 (Sintra); identificação de pessoa colectiva

n.º 505718456; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Maria de Lurdes da Fonseca Patrício.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Teclas e Megas � Equipamen-
tos de Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua José Afonso, 12, Loja
C em Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
material e equipamento de telecomunicação, nomeadamente de
telemóveis e de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pela sócia.

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 nomeada gerente a não sócia Carla Maria Pa-
trício Veiga Rodrigues, casada, residente na Avenida Afonso Cos-
ta, 50, 2.º direito, em Monte Abraão, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441776

GINALVES COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 632 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505655810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Jesuína Manuela Vaz dos Santos Fernandes e Maria
Susete de Carvalho Jorge Alves.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GINALVES � Comercialização
Produtos Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 1.º de Maio, 47, Loja
E, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos alimen-
tares e congelados.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441792

JAMSIS � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 681 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505609223;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: José Pedro Afonso da Silva e Rui Manuel Muralha Vieira
Machado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JAMSIS � Informática e
Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua José Malhoa, anexo à
Vivenda Afonso, rés-do-chão, em Trajouce, freguesia de S. Domin-
gos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e repre-
sentação de hardware, software, consumíveis informáticos e teleco-
municações. Serviços na área de informática, telecomunicações,
consultadoria e marketing nas áreas atrás referidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José Pedro Afonso
da Silva e o não sócio Américo Óscar Vieira Machado, casado, resi-
dente na Rua Duarte Pacheco Pereira, 11, 1.º esquerdo em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro Santos. 15441784

PROBRILHO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE
E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 639 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504282964;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 77/981007.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: António Jorge dos Santos.
Paulo Manuel de Jesus Ferreira.
Hélder Manuel Ferreira Gaspar.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Probrilho � Prestação
de Serviços de Higiene e Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Florbela Espanca, Lote 153,
Serra das Minas freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser mu-
dada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de higiene e
limpeza, comércio, importação, exportação e representação de pro-
dutos e equipamentos de higiene e limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 050 000$ e corresponde à soma de três quotas de igual valor
nominal de 350 000$ cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua
criação, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares
e ou empresas não coincide no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se,
pela forma que entender mais conveniente, a quaisquer entidades
singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção
ou fiscalização ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 5.º

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

2 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já
nomeados gerentes.
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3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência, direito que se devol-
verá aos sócios não cedentes, se aquela, dele não quiser usar.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando uma, de entre si, que a to-
dos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 08368104

IOAN PINTEA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 626 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505710978;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Ioan Pintea.
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IOAN PINTEA � Construção
Civil e Obras Públicas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Rio de Mouro, na Rua Joa-
quim Correia de Freitas, 15, freguesia de Rio de Mouro, concelho
de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
obras públicas e empreitadas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 15402410

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ASER CASTILLO � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9884/010305; identificação de pessoa colectiva n.º 503849529;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração total do contrato social.
Firma: Aserpetrol, Gestão e Serviços de Consultadoria, L.da

Termos da alteração total:

CAPÍTULO I
Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, sede social e representação

1 � A sociedade adopta a firma ASERPETROL � Gestão e
Serviços de Consultadoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça Rainha Dona Filipa, 6,
5.º esquerdo, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência:
a) Poderá ser mudada a sede social dentro do mesmo concelho ou

para concelhos limítrofes;
b) Poderão ser criadas, transferidas ou encerradas sucursais, filiais,

agências, delegações ou quaisquer outras formas e representação
onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultadoria, gestão e apoio jurídico.

2 � Constitui, igualmente, objecto da sociedade, a comercializa-
ção de combustíveis, lubrificantes, aditivos e a representação destes
produtos e equipamentos, bem como a comercialização e represen-
tação de equipamentos, aplicações e soluções informáticas para sis-
temas de informação e comunicação, podendo promover a prestação
de serviços nestas áreas.

3 � A sociedade poderá, ainda, desenvolver as actividades de
administração e gestão de condomínios.

4 � A sociedade poderá igualmente, exercer actividades na área
da formação profissional, nomeadamente  através da implementação
de cursos de especialização e promoção profissional.

5 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, adquirir participações em sociedades com objecto diferente do
acima referido, em sociedades reguladas por leis especiais, em agru-
pamentos complementares de empresas, bem como associar-se, pela
forma que julgue conveniente, a quaisquer entidades singulares ou
colectivas e nelas tomar interesse sob qualquer forma.

CAPÍTULO II
Capital social e prestações acessórias

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada uma, pertencentes aos dois sócios.

ARTIGO 4.º

Prestações acessórias

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, devendo o
montante, elementos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito se-
rem fixados em assembleia geral.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

Competência e representação

1 � A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída por
lei e pelo presente contrato de sociedade.
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2 � Os sócios poderão fazer representar nas assembleias gerais,
por qualquer pessoa, por meio de carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

SECÇÃO II
Gerência

ARTIGO 6.º

Composição e competência

1 � A sociedade é administrada e representada por uma ou mais
gerentes, escolhidos entre sócios ou terceiros.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados consoante for delibe-
rado em assembleia geral e estão isentos de caução.

3 � A gerência tem a competência que lhe é atribuída por lei e
pelo presente contrato de sociedade.

4 � A gerência, no âmbito das suas competências, poderá cons-
tituir procuradores ou mandatários da sociedade com os poderes que
julgue convenientes, incluindo os de substabelecer.

5 � A gerência, sempre que plural, poderá delegar em qualquer
dos membros a competência para determinados negócios ou espé-
cie de negócios.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente ou
de um procurador ou mandatário constituído, no âmbito dos pode-
res que lhe foram conferidos.

2 � Fica expressamente vedado à gerência, procuradores ou
mandatários obrigarem a sociedade em actos e contratos estranhos
ao seu objecto ou ao fim da sociedade, tais como fianças, avales,
abonações, letras e actos e contratos semelhantes.

CAPÍTULO IV
Transmissão e amortização de quotas

ARTIGO 8.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão de quotas entre sócios, a título oneroso ou gratui-
to, é livre.

2 � A cessão de quotas sempre que feita a estranhos depende do
consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não ce-
dentes, em segundo, do direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Amortização de quota

1 � Quando a lei não imponha outra forma de determinação, o
valor da quota para efeitos de amortização será aquele que, segundo
o último balanço aprovado, se mostrar pertencente ao sócio, em
capital, fundo de reserva, prestações suplementares e outras que
porventura tenham sido criadas, lucros e saldos credores, deduzidos
dos saldos devedores que tiver.

2 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou deixar de estar,

por qualquer forma, na livre disposição do seu titular;
c) No caso da quota, por efeito de partilha em caso de divórcio ou

de óbvio, vir a ser adjudicada a pessoa que não seja sócia da sociedade.
3 � A amortização considerar-se-á efectuada por deliberação

social e por depósito do preço em instituição bancária ou à ordem
do juízo de direito do processo, na hipótese da alínea b).

Sócios:
1 � José Aser Castillo Pereira.
2 � Maria Del Pilar Adela Amália Lorenzo Vilar de Castillo.
Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede so-

cial do concelho de Loures para o concelho de Lisboa.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14443546

A TRADIÇÃO � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 148/010605; identificação de pessoa colectiva

n.º 505369923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010605.

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

1.º

A sociedade adopta a firma A Tradição � Sociedade de
Transportes, L.da, com sede na Rua Actor Augusto de Melo, 1, rés-
do-chão, direito, freguesia de Beato, concelho de Lisboa.

§ 1.º. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país ou no
estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcio e associações em participação, além de poder adqui-
rir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrém.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais é de 50 000 euros, equivalente a 10 024 100$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme, for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, agora nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contrato
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestação de avales, fianças, abonações e garantias ou em
quaisquer outros actos alheios ao objecto e negócio social.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade tem esta em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo sempre o direito de preferência.

6.º

A sociedade pode, amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência e insolvência do sue titular; e
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendida,

vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer forma su-
jeita a procedimento judicial.

7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade não
se dissolve, continuando entre os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido que nomearão um de entre eles, que os repre-
sente na sociedade enquanto se mantiver a interdição ou a indivisão.

Sócios:
1 � António José Pinto Pinheiro.
2 � Marisa Rolim Ferreira Gonçalves Pinheiro, casada com o

anterior, na comunhão de adquiridos, Rua Actor Augusto de Melo,
1, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143050

AUTO TÁXIS ESTRELA DA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 024/680221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500825378; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
010605.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 291 � 18 de Dezembro de 200127 026-(176)

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

quanto ao artigo 4.º. Montante do reforço e como foi subs-
crito: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios abai-
xo mencionados, com as quantias de 301 205$, 150 602$50 e
150 602$50.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas:

Uma de 2500 euros, titularia do sócio António Nunes.
Uma de 1250 euros, titularia do sócio, Joaquim Esteves Pereira; e
Uma de 1250 euros, titularia da sócia Maria Adelina Farinha

Lopes Pereira.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13060872

AUTO TÁXIS PRACANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 072/800604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500522898; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 19/
010605.

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

quanto ao artigo 3.º, Montante do reforço e como foi subs-
crito: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os
sócios, em partes iguais.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma,
uma de cada sócio.

Sócios:
1 � Manuel Alves Antunes.
2 � Maria Filomena Santos Gonçalves Antunes.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13263684

EUROPORTE � SOCIEDADE COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 368 629/880530; identificação de pessoa colectiva
n.º 502001402; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 7 e 14/010605.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital. Montante do reforço e como foi subs-

crito: 60 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios
abaixo mencionados, com as quantias de 8 400 000$, 18 000 000$
e 33 600 000$.

Capital: 70 000 000$:
Sócios e quotas:
1 � Maria de Fátima Gomes Ferreira: 1 400 000$ e 8 400 000$.
2 � Arménio Ferreira Diogo: 3 000 000$ e 18 000 000$.
3 � Manuel Constantino de Oliveira: 5 600 000$ e 33 600 000$.
Cessação das funções do gerente: Renato Ferreira Lopes Pereira,

por renúncia em 27 de Março de 1991.
Actualmente a sociedade tem o capital social de 70 000 000$ e

acha-se representado por 3 quotas no valor nominal de 9 800 000$,

21 000 000$ e 39 200 000$ todas pertencentes à única sócia
Yamazaki & Ito L.da

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143069

AMÉRICA PISA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5263/950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503456675;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 17 e 18/010606.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Rodrigo Matos dos Santos, por

renúncia em 10 de Dezembro de 1997.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$. Integralmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas iguais de 200 000$, pertencendo
uma a cada um dos sócios João Albino Moreira Dias e Maria An-
tónia Rosa Dias.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio João Albino
Moreira Dias, já nomeado gerente, sendo suficiente a intervenção de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14455129

ADSL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5461/950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503484318;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/010606.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 22 de Março de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Maria Helena de Brito Alves Dias Soares Lopes, Ave-

nida Madrid, 24, 3.º esquerdo, Lisboa.
Administrador: Teresa Maria Alves Dias Soares Lopes, mesmo

domicílio.
Administrador-delegado: Manuel José Soares Lopes, mesmo do-

micílio.
Suplente: Maria Manuela de Brito Alves Dias Vaz Coelho, Ave-

nida Madrid, 24, 2.º direito, Lisboa.
Fiscal único: Manuel Fernando de Andrade Borges, Revisor Ofi-

cial de Contas, Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 73, 7.º direito,
Lisboa.

Suplente: Manuel Luís Graça, Revisor Oficial de Contas, Rua Ana
de Castro Osório, 14, 4.º-A, Lisboa.

Prazo: Triénio 2001/2003.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143115

BLINK � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 154/010606; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505450437; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010606.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BLINK � Produções Audio-
visuais, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida Elias Garcia, 57, 7.º, fre-
guesia de Nossa senhora de Fátima, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida nos termos previstos na lei, por simples decisão da
gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: pós-produção de áudio, vídeo e
filme, dobragens, legendagem, cópia, transcrição, mudança de for-
matos, produção de vídeo, filme e áudio, animação, efeitos de ima-
gem e áudio, banda internacional, ruídos, mistura e sincronização.

§ único. A sociedade pode adquirir e alienar livremente partici-
pações na própria sociedade e em sociedades nacionais ou estran-
geiras com objecto diferente ou idêntico ao seu em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, bem como associar-se com outras pessoa jurídicas, para
nomeadamente formar sociedades, consórcios e associações em par-
ticipação.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito em dinheiro é de
50 000 euros, encontrando-se realizado quanto a 30 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma do valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia
NANOOK � Empresa Europeia de Produção de Documen-
tários, L.da, realizada quanto a 20 000 euros; e

b) Uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Aníbal Manuel Oleiro Carocinho.

§ único. O remanescente, no montante de 20 000 euros, será reali-
zado até 30 de Abril de 2002 pela sócia NANOOK �Empresa
Europeia de Produção de Documentários, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios, ca-
recendo todavia de ser autorizada pela sociedade as divisões que se
tornem necessárias para o efeito.

2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade, sendo reservado à sociedade em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes, em segundo, o direito de preferência, observa-
dos os trâmites constantes dos números seguintes.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar o
fato simultaneamente à sociedade e ao outro sócio, ou sócios, se os
houver, por carta registada, indicando o nome do comprador, preço
e demais condições da transacção.

4 � A sociedade deverá deliberar sobre o exercício do direito de
preferência nos 30 dias seguintes à comunicação referida no número
anterior.

5 � Se a sociedade deliberar não preferir, ou no caso de, por
qualquer motivo, não se constituir a assembleia geral, caberá ao outro
ou outros sócios exercer o direito de preferência por carta registada
remetida nos 15 dias subsequentes à data limite prevista no número
anterior.

6 � Se mais de um  sócio usar esse direito, será a quota cedenda
rateada por divisão na proporção do valor das respectivas quotas.

7 � Se não for exercido o direito de preferência nos prazos e
termos previstos nos números anteriores, a transacção é livre, deven-
do ser objecto de outorga em escritura pública no prazo de 60 dias.

8 � Falecendo um sócio, a respectiva quota transmitir-se-á aos
sucessores, salvo se estes declararem dentro dos 90 dias seguintes à
data do óbito que não aceitam a transmissão.

9 � Se a transmissão não for aceite pelos sucessores do sócio
falecido, a sociedade deverá amortizar a quota no prazo de 60 dias
contados da data da recepção da declaração, deverá adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

10 � Enquanto a quota se mantiver indivisa, os contitulares devem
designar, nos termos legais um representante comum que exerça pe-
rante a sociedade os poderes inerentes à respectiva quota indivisa.

11 � A divisão de quotas entre os herdeiros carece do consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota sempre que se
verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social,
nomeadamente do artigo 5.º;

d) Quando o titular da quota pretender lesar por actos ou omis-
sões os interesses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a repu-
tação da mesma perante o público, os fornecedores ou a banca;

e) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de
bens, a quota não ficar a pertencer totalmente ao titular;

f) Por interdição, inabilitação, falência ou dissolução do titular;
g) Em caso de falecimento do titular nos termos previstos no

n.º 9 do artigo anterior.
2 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada

em reunião da assembleia geral convocada para o efeito, a realizar
até 60 dias após a gerência ter tido conhecimento do facto.

3 � A contrapartida da amortização será o acordado no caso da
alínea a), no número anterior; o valor nominal da quota amortizada
nos casos previstos nas alíneas b), c), d) e f), salvo se o mesmo for
superior ao valor constante do último balanço, pois nesse caso será
este o valor da amortização, o valor constante do último balanço nos
casos das alíneas e) e g).

4 � O pagamento do valor da amortização será efectuado me-
diante o respectivo depósito, até um máximo de 4 prestações semes-
trais, na Caixa Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, e
com comunicação dos mesmos aos respectivos beneficiários por carta
registada com aviso de recepção.

5 � As prestações em dívida relativamente às datas de depósito
convencionadas, vencerão juros à taxa legal.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, e será exercida por dois
ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerente; ou
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários da sociedade, no

âmbito dos poderes que lhes forem conferidos.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, são convocadas por cartas registadas com aviso de recepção
dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência para os domicíli-
os constantes dos registos da sociedade.

ARTIGO 9.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Os sócios não poderão exercer por si ou através de sociedade de
que sejam sócios, mandatários ou gerentes profissão ou outra acti-
vidade que seja concorrente com a actividade da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � As omissões ou lacunas do contrato social serão integradas
ou supridas pela lei e na falta ou omissão desta por deliberação da
assembleia geral.

2 � Em caso de diferendo entre os sócios relativamente à inter-
pretação do contrato social, o mesmo será sanado por deliberação
da assembleia gral, ouvida previamente a gerência.

ARTIGO 12.º

Para todas as questões emergentes do contrato social que não
possam ser resolvidas nos termos do n.º 2 do artigo anterior e para
resolução de eventuais litígios entre a sociedade e os sócios é
competente o foro do Tribunal da Comarca de Lisboa, com exclu-
são de todos os demais.

Gerentes designados: O sócio Aníbal Manuel Oleiro Carocinho e
os não sócios António da Silva Parente, casado, Avenida da Liber-
dade, 204, 4.º esquerdo, Lisboa e Joaquim Manuel Prudêncio Vieira,
solteiro, maior Rua Saraiva de Carvalho, 360, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14774216
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BRINDINOX � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 953; data: 001109.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1997,
1998 e 1999.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12312363

AZEVEDO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 829; data: 000901.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 12543691

DELTABRINCA � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6329/860619; identificação de pessoa colectiva n.º 501679111;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/010606.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 89 228 950$ em dinheiro e subscrito por todos os

sócios: Manuel da Silva Marques: 14 118 560$; Isabel da Silva
Machado; 13 918 078$; Antero da Silva Marques: 15 118 078$,
Célia Maria da Silva Marques de Oliveira: 15 118 078$; Paulo
Manuel Machado Marques: 15 118 078$; Maria João Machado da
Silva Marques: 15 838 078$ (nova sócia).

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
475 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios:

Uma no valor nominal de 80 000 euros do sócio Manuel da Silva
Marques;

Uma no valor nominal de 79 000 euros, da sócia Isabel da Silva
Machado;

Uma no valor nominal de 79 000 euros do sócio Antero da Silva
Marques;

Duas, sendo uma do valor nominal de 3591 euros e 34 cêntimos
(bem próprio) e outra do valor nominal de 75 408 euros e 66 cênti-
mos (bem comum do casal), ambas da sócia Célia Maria da Silva
Marques de Oliveira.

Duas , sendo uma do valor nominal de 3591 euros e 34 cêntimos
(bem próprio) e outra do valor nominal de 75 408 euros e 66 cênti-
mos (bem comum do casal), ambas do sócio Paulo Manuel Machado
Marques; e

Uma do valor nominal de 79 000 euros, da sócia Maria João
Machado da Silva Marques.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14455099

AUTO TÁXIS ARCO DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 508/680524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500904979; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/
010606.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Bandeira e Anabela Barata Ban-
deira da Fonseca.

Gerente designada: A sócia Anabela Barata Bandeira da Fonseca.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14455072

ADALCO � SOCIEDADE DE GESTÃO DE INSTITUTOS
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 320/861113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501746846; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 14/010223.

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

quanto aos artigos 3.º e 5.º.
Montante do reforço e como foi subscrito: 1 604 820$, realizado

em dinheiro e subscrito pelos sócios, abaixo mencionada, com as
quantas de 1 203 615$ e 401 205$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
7500 euros, pertencente ao sócio Lucídio Gonçalves Ribeiro; e ou-
tra de 2500 euros, pertencente à sócia Daniele Lucette Ginette
Laurant Ribeiro.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo do
sócio, Lucídio Gonçalves Ribeiro, desde já nomeado gerente, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
obrigando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13065220

ACETATO � PRODUÇÃO DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68 928/880711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502022345; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/010606.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida Júlio Dinis, 7, B e C, fregue-

sia de Nossa Senhora de Fátima.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143107
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ESPÍRITO SANTO TOURISM (PORTUGAL) � CONSULTORIA
DE GESTÃO EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8935/000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504885863;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 4 e 5/010604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do vogal do conselho de administração João

Manuel Ribeiro da Fonseca Calixto, por renúncia, em 26 de Feve-
reiro de 2001.

Designação, por cooptação em 2 de Abril de 2001, do vogal do
conselho de administração Maria Teresa Capão Santos, Avenida
Barbosa do Bocage, 21, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13069985

EUROZONO � PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 147/010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 504846132; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
010604.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Eurozono � Produtos
Biológicos, L.da, e tem a sua sede na Travessa José António Perei-
ra, 6, 1.º, freguesia de Santos o Velho, Lisboa e durará por tempo
indeterminado.

2 � Por deliberação da assembleia gral, a gerência poderá trans-
ferir a sede para outro qualquer local, bem como criar, transferir ou
encerrar agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

O objecto social da firma consiste na comercialização e fabrica-
ção de produtos biológicos e equipamentos biológicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em
dinheiro, representando duas quotas, uma do valor nominal de
2500 euros pertencente ao sócio Luís Pereira Perdigão e outra de
igual valor pertencente ao sócio Paulo Jorge Baptista Santos.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, por acordo unânime dos votos representativos de
todo o capital social.

3 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que
ela carecer, nos termos e condições acordados em assembleia geral
especialmente convocada para o efeito e cuja deliberação terá de ser
tomada por unanimidade de todos os sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade ficam a cargo do sócio
Luís Pereira Perdigão, desde já designado gerente, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é necessária apenas a assinatura do ge-
rente Luís Pereira Perdigão.

ARTIGO 6.º

Os gerentes não poderão poderão obrigar a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de
favor abonações, cauções, avales, declarações de dívida ou de res-
ponsabilidade.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais quando a lei não exija formalidades espe-
ciais, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de 10 dias úteis.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for
sujeita a providência judicial, mesmo cautelar, falência ou insolvên-
cia do sócio judicialmente declarada e não suspensa, ou ainda por
acordo com o próprio titular.

1 � O valor da amortização que não resulte de acordo com o titu-
lar será o do último balanço aprovado e a amortização considera-se
efectuada com o depósito à ordem de quem de direito na Caixa Ge-
ral de Depósitos, que deverá ser notificado ao sócio.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço para poste-
riormente ser cedida.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13142992

ALFREDO SIMÕES BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 279/610123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500489009; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 7 e 8/010117.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Manuel dos Santos de Almeida,

por renúncia em 11 de Setembro de 2000.
Reforço de capital, redenominação do capital e alteração parcial

do contrato social, quanto ao artigo 2.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado em

dinheiro e subscrito em partes iguais, pelos sócios, para reforço das
suas quotas.

Redacção do artigo alterado:
2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, José dos Santos de Almeida e
António dos Santos de Almeida.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 14414325

ESTEVEZ & DOMINGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 895/710202; identificação de pessoa colectiva n.º 500101000;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/010604.

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

ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios José da Cos-
ta Rodrigues e Delminda Mourão Ferreira Rodrigues.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13142968

DISCOTECA LAI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 386/750821; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500342040; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 28 e 29/010604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Adelaide de Sousa Leal,

por renúncia em 4 de Maio de 2001.
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto

aos artigos 1.º 2.º e 3.º
Teor dos artigos alterados.

1.º

A sociedade adopta a firma Cafetaria Lai, L.da, e fica com a sua
sede na estrada de Benfica, 522-B, freguesia de Benfica, concelho
de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto cafetaria, snack-bar.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

Sócios:
1 � José António dos Santos Cruz.
2 � Ana Maria Amorim da Costa dos Santos Cruz.
Gerentes designados: Ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514610

AUDIL � DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL
AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 998/850426; identificação de pessoa colectiva
n.º 501494642; inscrição n.º 7 e inscrição n.º Of.8; números e data
das apresentações: 22 e 22 Of./010604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes, em 9 de Abril de 2001. António da Guia

Martins e José Manuel Lopes Tierno da Silva, Rua Artilharia, 1, 48,
4.º direito, Lisboa.

Cessação de funções dos gerentes Maria Helena Moreira Rodri-
gues Maria e Vítor Manuel Gaspar Peixoto, por renúncia em 3 de
Abril de 2001 e 20 de Março de 2001, respectivamente.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143018

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 366/871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501915540;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 2/010604.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais, em 7 de Março de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Randolf Hanslin, residente em Alpenblickstrasse,

13 CH, 8645, Jona, Suíça;
Vogais: José Alberto Paiva Seabra Rosa, Quinta de Santo Antó-

nio, Lote 69, 1.º esquerdo, Leiria, e José António de Barros do Sa-
cramento Campos, Alto das Vinhas, Lote 6, Sesimbra.

Fiscal único: Luís Filipe Vicente Pinto, Avenida José H. Vareda,
9-F. Marinha Grande, Revisor Oficial de Contas.

Suplente: Luís Guerra Marques, Largo Ilídio de Carvalho, Mari-
nha Grande, Revisor Oficial de Contas.

Prazo: triénio: 2001/2003.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13069969

BCP � EMPRESAS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5151/950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503399930;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 31/010605.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes e do fiscal único, em 9 de Março de 2001.
Prazo: triénio de 2001/2003.
Gerentes: Jorge Manuel Jardim Gonçalves:
Filipe de Jesus Pinhal;
Christopher de Beck;
João Luís Ramalho de Carvalho Talone;
Pedro Manuel Rocha Líbano Monteiro, Rua Alfredo Silva, 3,

Monte Estoril.
Alexandre Augusto Morais Guedes de Magalhães;
António Manuel de Seabra e Melo Rodrigues, Avenida Suíça, 34,

Estoril;
António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques, Rua do

Olival, 40, Lisboa.
Alípio Barrosa Pereira Dias;
Alexandre Alberto Bastos Gomes, Avenida Estados Unidos da

América, 80, 9.º esquerdo, Lisboa:
Miguel José Ribeiro Cadilhe, Praça Gonçalves Zarco, 22, entra-

da 1, 1.º Porto;
Rui Fernando da Cunha Amaral Barata, Rua Dr. Alfredo Costa,

7, 11.º direito, Miraflores, Algés;
Francisco José Queiroz de Barros Lacerda, Rua Almeida e Sousa,

63, rés-do-chão direito, Lisboa.
Fiscal único: João Fernandes & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, Edifício Monumental, Avenida Praia da
Vitória, 71-A, 11.º Lisboa: efectivo.

Suplente: Inês Maria Bastos Viegas Clare Neves Girão de Al-
meida, Edifício Península, Praça do Bom Sucesso, 127/131, 7.º sala
701, Porto (Revisor Oficial de Contas).

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13143093

D. T. L., PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7848/981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504271962;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 23 e 24/010605.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente: Luís Manuel da Silva Dias, por

renúncia em 10 de Maio de 2001.
Reforço do capital, redenominação e alteração parcial do contrato,

quanto ao artigo
3.º Montante do reforço e como foi subscrito: 802 892$, realiza-

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

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios:

Sócios:
1 � Maria do Nascimento Jerónima Mendes Lopes.
2 � José Manuel Gonçalves Teixeira.
Gerente designada: A sócia Maria do Nascimento Jerónima Men-

des Lopes.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 13125389

AUTO TÁXIS REIS & RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 149/010605; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505479290; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010605.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Reis & Rijo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Padre Abel Varzim, Lote
1, rés-do-chão C, em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de pas-
sageiros em viaturas de aluguer � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel Alves Reis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócios:
1 � Manuel Alves Reis.
2 � Graciema do Carmo Rijo Reis, casada com o anterior, na

comunhão geral, Rua Padre Abel Varzim, Lote 1, rés-do-chão C,
Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12625531

AZIMUTEGOLD � DISTRIBUIÇÃO OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 150/010605; identificação de pessoa colectiva
n.º 505423049; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010605.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AZIMUTEGOLD � Distribui-
ção Ourivesaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Sacadura Cabral, 15,
3.º direito, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e distribuição de artigos de ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma
do valor nominal de 7350 euros, pertencente ao sócio Fernando
Manuel de Moura Coutinho Torrinha, uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Pinto da Cruz
Guerreiro e uma do valor nominal de 12 750 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel Morais Wallis de Carvalho.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Manuel Morais
Wallis de Carvalho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12625540

ANA LEMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 151/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505487519;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010605.

Certifico que Ana Margarida Amaro de Lemos constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Lemos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Fialho de
Almeida, 15, 1.º, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social as actividades hoteleiras e si-
milares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12625558

AUTO-TÁXIS OLIVEIRA & ROMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 152/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505420031;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010605.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Táxis Oliveira &
Romeiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão-Tenente
Oliveira e Carmo, lote 145, 1.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria
dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de 2000 euros, cada, tituladas uma por cada um dos
sócios, António dos Santos Oliveira e Maria Adelaide Romeiras
Ferreira Oliveira, e uma, do valor nominal de 1000 euros, titulada
pelo sócio José Filipe Romeiras Ferreira de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António dos Santos
Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12625574

AUTO TÁXI COVA ALTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 153/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505530368;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010605.

Certifico que Adelino Manuel Henriques Pereira, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Cova Alta, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Regedor, 11, 4.º,
esquerdo, freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros. Transporte em
táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do desde já nomeado gerente ou sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 12625566

ARQUELANDE � ARQUITECTURA PAISAGISTA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1015/010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505478331;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/010606.
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Certifico que Joana Leonor Eloy Sena Rego, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUELANDE � Arquitec-
tura Paisagista, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Alvalade, 16, 3.º,
em Lisboa, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
arquitectura paisagista, arquitectura e design, urbanismo, planeamen-
to regional e urbano, projecto de espaços exteriores, construção e
manutenção de jardins, fiscalização de projectos e obras, gestão de
projectos e artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia.

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, nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514688

A. WAHID � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 156/010606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505463474; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
010606.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. WAHID � Trading, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Casal Ribeiro,
2-A, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mercialização e representação de equipamento electrónico. Trading.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Mahebob Daud.
Sócios: Mahebob Daud, casado com Fátima Bibi Gulamo

Mahomed Daud, na comunhão de adquiridos, Rua do Prof. Vieira
de Almeida, 1, 2.º, esquerdo, Telheiras, Lisboa, e Abdul Wahid
Daud, solteiro, maior, mesmo domicílio.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514629

BLUG ENING ON � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 144/010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505494906;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/010601.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Blug Ening On � Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Adelino Amaro da
Costa, 8, 1.º, direito, freguesia da Madalena, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, estudos e projec-
tos de comunicação, promoção, publicidade, design, imagem,
marketing e editorial. Criação e promoção de imagens gráficas, ac-
ções de promoção de vendas e relações públicas; promoção e reali-
zação de congressos, reuniões e seminários; formação profissional
e selecção de pessoal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, mediante deliberação unânime dos sócios, que terá
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos
sócios não cedentes.

2 � Não preferindo a sociedade, os sócios poderão exercer o seu
direito de preferência no prazo de 30 dias, contado da respectiva
deliberação.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação unânime dos sócios, a sociedade po-
derá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

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

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

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

gitimários;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
g) Por divórcio de algum dos sócios, não sendo a quota adjudi-

cada exclusivamente ao respectivo titular;
h) Se a quota for penhorada, arrestada ou sobre ela recair qualquer

providência que possibilite a sua venda ou adjudicação judicial;
i) 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 contrapartida da amortização referida no número anterior
será:

a) Nos casos previstos nas alíneas a), b), c), d), e), f) e g), o va-
lor da quota que resultar do último balanço aprovado acrescido dos
créditos e deduzido dos débitos que o seu titular detenha;

b) Nos casos previstos nas alíneas h) e i), o valor nominal da
quota.

3 � 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.

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 por unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os sócios não poderão exercer actividade ou participar em socie-
dades com actividades que concorram directamente com a prosse-
guida pela sociedade.

ARTIGO 10.º

Em caso de não existir unanimidade em decisões que digam res-
peito a exclusão de sócios e/ou amortização ou cessão de quotas será
constituída uma comissão de arbitragem formada por duas pessoas,
cada uma escolhida por cada sócio. Esta comissão deverá escolher
uma terceira pessoa que terá voto de qualidade.

Sócios: Lourenço Nuno Soares de Albergaria de Lucena, casado
com Mónica de Albuquerque Barroso Cordeiro de Lucena, na co-
munhão de adquiridos, Rua do Coronel Pereira da Silva, 6, 3.º, es-
querdo, Lisboa, e Maria Teresa de Oliveira Nunes, solteira, maior,
Travessa das Florindas, 17, 3.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514580

AUTO TÁXI OURO MARFIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 145/010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 505498189; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010601.

Certifico que Adelino Gomes Gaspar, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Ouro Marfim,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Parada do Alto de São João,
14, rés-do-chão, direito, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único, com a natureza de bem próprio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514599

ANTÓNIO & EMÍLIA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 146/010601; identificação de pessoa colectiva n.º 505503212;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/010601.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António & Emília � Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Félix, 39-A, fre-
guesia da Lapa, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(185)

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio António Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Sócios: António Ferreira, casado com Maria Emília da Silva Oli-
veira Ferreira, na comunhão geral, Rua de São Félix, 39-A, Lapa,
Lisboa, e Maria Emília da Silva Oliveira Ferreira.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Tavares. 16514602

NEWFLAT � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 615/010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505709589;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010913.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEWFLAT � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Artilha-
ria Um, 67, 2.º, esquerdo, freguesia de São Mamede, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação imo-
biliária. Gestão e administração de condomínios. Construção Civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, do valor nominal de 5000 euros, cada, tituladas uma
por cada sócio, Filomena da Conceição Ribeiro Vieira e Cátia Mi-
randa de Sousa Belo Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica, desde já, nomeado gerente o não sócio Artur Carlos de
Sousa Belo Dias, casado, residente na Avenida de Tomás Ribeiro,
62, 2.º, direito, em Linda-a-Velha, Oeiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512502

GERIRAM � CONSULTORIA E GESTÃO DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 616/010913; identificação de pessoa colectiva
n.º 505609266; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010913.

Certifico que por Álvaro Miguel Vasconcelos Mendonça foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERIRAM � Consultoria e
Gestão de Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Quinta
das Lavadeiras, 25, 5.º, direito, freguesia da Ameixoeira, concelho
de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria, gestão, avaliação e manutenção de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512499

NUNO & HIGINO � SERVIÇOS PROFISSIONAIS
DE PRÉ-IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 607/010907; identificação de pessoa colectiva
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n.º 505709805; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010907.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nuno & Higino � Serviços
Profissionais de Pré-Impressão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gregório Lopes,
lote 1522, loja 2, Restelo, freguesia de São Francisco Xavier, con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços gráficos; pré-impres-
são, fotografia, serviços de consultadoria em pré-impressão, designs
gráficos; construção e manutenção de páginas web.

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, Nuno
Miguel Fernandes Ferrão e Higino Pedro Nunes Viseu.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam, desde já, nomeados ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512456

JOÃO PIRES DA SILVA & MENEZES SOARES, L.DA

(anteriormente JOÃO PIRES DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9836/000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504741918;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/010917.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade por quo-
tas plural da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Pires da Silva & Menezes
Soares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Rosa Araújo,
30, 6.º, direito, freguesia da São Mamede, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio, João Carlos Pires da Silva e António Carlos Merckx de Menezes
Soares.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria de gestão, nomea-
damente nas áreas de recrutamento, selecção e formação de quadros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � São gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512278

GUILHERMINO & COSTAS � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 531/010807; identificação de pessoa colectiva
n.º 505629828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010807.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guilhermino & Costas �
Cofragens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Vila Adélia, 2,
freguesia da Ameixoeira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cofragens, construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quo-
tas, sendo uma, do valor nominal de 2600 euros, titulada pelo sócio
Guilhermino Augusto dos Santos da Costa, e duas iguais, do valor
nominal de 1200 euros, cada uma, tituladas uma por cada um dos
sócios, Armando Costa da Silva e Jorge Manuel Martins Costa.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(187)

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512251

LUÍS LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 530/010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505572990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/010807.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Lopes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Marcos Marreiros,
18, freguesia de São Paulo, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de encadernações e
acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único, Luís António Vieira Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512243

GLADYS MALAFAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 528/010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505670968;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010806.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gladys Malafaia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Calçada da Aju-
da, Travessa de Paulo Martins, 16, 1.º, freguesia da Ajuda, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração e utilização de meios
e equipamentos informáticos com acesso à internet, faxes, fotocopi-
adoras e telefones. Comercialização de material e equipamento in-
formático e artigos de papelaria. Actividades hoteleiras e similares,
designadamente café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única, Gladys Malafaia Nogueira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fican-
do, 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16512227

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TRANSPORTA � TRANSPORTES PORTA A PORTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2149; identificação de pessoa colectiva n.º 502514035; data da
apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928381

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DAS SOBERANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4718; identificação de pessoa colectiva n.º 503087335; data da
apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13385380

TA � TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4739; identificação de pessoa colectiva n.º 503090174; data da
apresentação: 010830.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928322

SGN � SOCIEDADE GESTORA DE NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1917; identificação de pessoa colectiva n.º 502221615; data da
apresentação: 010906.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928993

SERTECEL � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 332; identificação de pessoa colectiva n.º 501683690; data
da apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928772

RADIODIFUSÃO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4867; identificação de pessoa colectiva n.º 500095019; data da
apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928659

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. M. LOPES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6135; identificação de pessoa colectiva n.º 503486388; data da
apresentação: 010906.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11319348

TÁXIS VALES DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 076; identificação de pessoa colectiva n.º 504848305; data
da apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297805

SOCIEDADE DE TÁXIS OVAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 981; identificação de pessoa colectiva n.º 500417300; data
da apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297821

UNIGUIA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3072; identificação de pessoa colectiva n.º 501053824; data da
apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928683

UNIVERSO PERFEITO � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 399; identificação de pessoa colectiva n.º 504824872; data
da apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12831280

SPIDERSOFT � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8360; identificação de pessoa colectiva n.º 504130102; data da
apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301030

OPUS LIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 940; identificação de pessoa colectiva n.º 504873997; data
da apresentação: 010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16629086

SEGMENTO REAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9130; identificação de pessoa colectiva n.º 504323334; data da
apresentação: 010828.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301013

SEM NOME � GESTÃO DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9428; identificação de pessoa colectiva n.º 504427121; data da
apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15975010

VIAPOR � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1966; identificação de pessoa colectiva n.º 502337893; data da
apresentação: 010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16300769

OCEANO LIARTE � EDITORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6985; identificação de pessoa colectiva n.º 503731838; data da
apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301056

TROIDIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, PARTICIPAÇÕES
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8065; identificação de pessoa colectiva n.º 504033760; data da
apresentação: 010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16300831

WIN � SOCIEDADE DE IMAGEM E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7565; identificação de pessoa colectiva n.º 503889873; data da
apresentação: 010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16300815

SITEGMA � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8939; identificação de pessoa colectiva n.º 504816918; data da
apresentação: 010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16300823

SPORTCLASSE � FABRICAÇÃO, RECONSTRUÇÃO
E PREPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6056; identificação de pessoa colectiva n.º 503461547; data da
apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes às pres-
tações de contas dos anos de 1999 e 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919153

SOMOTUR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 360; identificação de pessoa colectiva n.º 502120746; data da
apresentação: 010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15315568

TINTURARIA SILSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2620; identificação de pessoa colectiva n.º 502479370; data da
apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628322

TINTURARIA RUMY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 766; identificação de pessoa colectiva n.º 500780390; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628314

VASQUEZ & TIELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 047; identificação de pessoa colectiva n.º 500875677; data
da apresentação: 010918.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628306

TINTURARIA LUANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 807; identificação de pessoa colectiva n.º 500507716; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628349

WANG & HUANG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9051; identificação de pessoa colectiva n.º 504500015; data da
apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14949032

TINTURARIA E LIMPEZA A SECO JOANINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500424004; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628292

SLN � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 951; identificação de pessoa colectiva n.º 504641298; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976165

OLIVIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 420; identificação de pessoa colectiva n.º 504934996; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976157

VALDEMAR MARQUES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9101; identificação de pessoa colectiva n.º 504533118; data da
apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976513

VELVET � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 740; identificação de pessoa colectiva n.º 505040174; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976173

OMECA � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 077; identificação de pessoa colectiva n.º 501448543; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919552

OS MAGOS DA IMAGEM � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4053; identificação de pessoa colectiva n.º 502914742; data da
apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15786340

TURIVISA � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 840; identificação de pessoa colectiva n.º 500871612; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919773

SILVA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 957; identificação de pessoa colectiva n.º 501284346; data
da apresentação: 010911.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919544

SEGUR PORTUGAL � SERVIÇOS DE SEGURANÇA
PRIVADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8021; identificação de pessoa colectiva n.º 504024485; data da
apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919536

SOTOR � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 159; identificação de pessoa colectiva n.º 500582807; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919781

TRANSPATO � TRÂNSITO E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 375; identificação de pessoa colectiva n.º 501321420; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919749

SÁ DA BANDEIRA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9813; identificação de pessoa colectiva n.º 504712799; data da
apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13240153

VILA SAÚDE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 643; identificação de pessoa colectiva n.º 505078414; data
da apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15273571

RUI NEIVA CORREIA � RELAÇÕES PÚBLICAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8187; identificação de pessoa colectiva n.º 504070258; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13384996

TÁXIS ESCOLHACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5419; identificação de pessoa colectiva n.º 503470945; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13394274

OS GUERREIROS � DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4411; identificação de pessoa colectiva n.º 503010405; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15977226

REAL FÁBRICA � SOCIEDADE EUROPEIA
DE EXPLORAÇÃO E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5047; identificação de pessoa colectiva n.º 503188573; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15977323

RAMALHEIRA � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6665; identificação de pessoa colectiva n.º 503621927; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15977331

SELVA DE CORES � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5021; identificação de pessoa colectiva n.º 503176494; data da
apresentação: 010904.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15790673

RANSTAD � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 271; identificação de pessoa colectiva n.º 504909185; data
da apresentação: 010904.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15315630

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA BEIRA VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 635; identificação de pessoa colectiva n.º 500694389; data
da apresentação: 010903.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13480910

VERTENTE REAL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9078; identificação de pessoa colectiva n.º 504518763; data da
apresentação: 010904.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15790185

RAMCHAND � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 526; identificação de pessoa colectiva n.º 501757775; data
da apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928330

SCOPAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 933; identificação de pessoa colectiva n.º 502197668; data da
apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13385372

SUMINTER � COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS ULTRAMARINOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 817; identificação de pessoa colectiva n.º 500277460; data
da apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301102

UNIVETE � TÉCNICA PECUÁRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500744297; data
da apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16953223

SANOFIL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 869; identificação de pessoa colectiva n.º 500239827; data
da apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16953231

SIAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE ARMAZÉNS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501437835; data
da apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301099

TEIMA � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 656; identificação de pessoa colectiva n.º 500281130; data
da apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16300874

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMÍLIA FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 055; identificação de pessoa colectiva n.º 500415943; data
da apresentação: 010828.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12206644

RIBALVA � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 650; identificação de pessoa colectiva n.º 501823751; data
da apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15975860

TORRE DAS FIGUEIRAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1100; identificação de pessoa colectiva n.º 502225106; data da
apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301048

REFI � DADOS FISCAIS, ECONÓMICOS E FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 079-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501793550;
data da apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301021

TECNADE � CONSULTORIA, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 280; identificação de pessoa colectiva n.º 502089105; data da
apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15975886

RECORDATI PORTUGUESA � PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9181; identificação de pessoa colectiva n.º 504594362; data da
apresentação: 010828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15312461

SILVA PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 784; data da apresentação: 010628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12780340

TÁXIS ALMÊNDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 026; identificação de pessoa colectiva n.º 500495580; data
da apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 08499985

TÁXIS AMÂNDIO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6356; identificação de pessoa colectiva n.º 503532681; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 08499969

REPÚBLICA DIGITAL � EDIÇÃO DE IMAGEM
E PRÉ-IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9900; identificação de pessoa colectiva n.º 504789066; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16333012

TERESA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1538; identificação de pessoa colectiva n.º 501212671; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15783286

VARANDAS DO GOLF � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9468; identificação de pessoa colectiva n.º 504560263; data da
apresentação: 010910.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919072

SIMOFER � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 59 207; identificação de pessoa colectiva n.º 501476890; data
da apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15918858

RDPE � DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6486; identificação de pessoa colectiva n.º 503562831; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919102

SPEEDEMBAL � SERVIÇOS A EDITORES
E DISTRIBUIDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8608; identificação de pessoa colectiva n.º 504203096; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10603905

RUA SILVA CARVALHO DUZENTOS E TRINTA E QUATRO,
RESTAURO E RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6724; identificação de pessoa colectiva n.º 500191352; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16333705

TAVARES & C.A � CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2971; identificação de pessoa colectiva n.º 500515832; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16333330

SOCIEDADE HOTELEIRA OUTARCIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 147; identificação de pessoa colectiva n.º 500258520; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13276123

TRANSPORTES FELICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 007; identificação de pessoa colectiva n.º 500425744; data
da apresentação: 011003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15923118

TERMIFRIO � PROJECTOS E PLANEAMENTO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 340; identificação de pessoa colectiva n.º 500820449; data
da apresentação: 010928.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15922219

STAVOLT � SISTEMAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4674; identificação de pessoa colectiva n.º 503078328; data da
apresentação: 010928.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15922251

RODICASA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4324; identificação de pessoa colectiva n.º 502986891; data da
apresentação: 010928.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16313933
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OCTO � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5016; identificação de pessoa colectiva n.º 503176290; data da
apresentação: 010928.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15263207

RECTIUS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5846; identificação de pessoa colectiva n.º 503393967; data da
apresentação: 011003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948955

RISGIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8452; identificação de pessoa colectiva n.º 504157795; data da
apresentação: 011003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16948939

REGINA CALHEIROS E ASSOCIADOS � COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5658; identificação de pessoa colectiva n.º 503345733; data da
apresentação: 011003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16505956

REPÚBLICA DIGITAL � EDIÇÃO DE IMAGEM
E PRÉ-IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9900; identificação de pessoa colectiva n.º 504789066; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16333020

SNACK-BAR � O TRINCA FORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 200; identificação de pessoa colectiva n.º 501182403; data
da apresentação: 010907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15929140

S. MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 142; identificação de pessoa colectiva n.º 500405115; data
da apresentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919730

VITOFER � SOCIEDADE IMPORTADORA E EXPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 192; identificação de pessoa colectiva n.º 500300526; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16666089

ORIELA � DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500784825; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976033

ORIELA � ORGANIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 560; identificação de pessoa colectiva n.º 500784833; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976025

SETEPCOM � ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4400; identificação de pessoa colectiva n.º 503112747; data da
apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15933105
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TRANSPORTES MANUEL NUNES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 990; identificação de pessoa colectiva n.º 500548722; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16666097

RAGGIO DE SOLE � ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9535; identificação de pessoa colectiva n.º 504508733; data da
apresentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15273679

SETEP � TEMPO E ESPAÇO PUBLICITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500660506; data
da apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15933113

SILVA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 342; identificação de pessoa colectiva n.º 500916098; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15923371

SUPREMA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 917; identificação de pessoa colectiva n.º 505108879; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15974944

RTF � REDE TECNOLÓGICA DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9512; identificação de pessoa colectiva n.º 504511246; data da
apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16490053

TGC � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3995; identificação de pessoa colectiva n.º 502905964; data da
apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16491254

ODINGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 104; identificação de pessoa colectiva n.º 504821946; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14327759

TERGOM � EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 411; identificação de pessoa colectiva n.º 500423563; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes às pres-
tações de contas dos anos de 1999 e 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15923266

TÁXIS VENTEZEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 988; identificação de pessoa colectiva n.º 500723524; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297791

TÁXIS NUNES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5119; identificação de pessoa colectiva n.º 503206610; data da
apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 08449830
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TÁXIS IVONE LOPES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9851; identificação de pessoa colectiva n.º 504700170; data da
apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 08473633

TÁXIS NUNES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 189; identificação de pessoa colectiva n.º 504873601; data
da apresentação: 011008.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297830

TÁXIS IRMÃOS PEREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 145; identificação de pessoa colectiva n.º 504856189; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297848

RODRIGUES, ALMEIDA & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500234639; data
da apresentação: 011004.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14347423

SALAMINA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8830; identificação de pessoa colectiva n.º 504263200; data da
apresentação: 010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16301110

SAMPERFE � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7772; identificação de pessoa colectiva n.º 503954888; data da
apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928390

ÓPTIMA � PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6824; identificação de pessoa colectiva n.º 502719389; data da
apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928403

SOGEFRAN � SOCIEDADE GESTORA DE FRANCHISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8720; identificação de pessoa colectiva n.º 504229842; data da
apresentação: 010904.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15790398

R. VIDAL LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500483728; data
da apresentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928349

ROSSINO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4346; identificação de pessoa colectiva n.º 502995114; data da
apresentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628357

SOCIEDADE IMBRASEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 481; identificação de pessoa colectiva n.º 500794073; apre-
sentação: 010918.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16628330
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REDUTO, SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3273; identificação de pessoa colectiva n.º 502065028; apre-
sentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928357

TÁXIS SANTOS & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9769; identificação de pessoa colectiva n.º 504700405; apre-
sentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13297813

SHEILA � OBRAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9491; identificação de pessoa colectiva n.º 504397273; apre-
sentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15928365

ROCHA MAR � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500728070; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976920

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES MÁRIO PASSOS
& FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 873; identificação de pessoa colectiva n.º 500945667; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 07822898

SOCIEDADE DE VIGILÂNCIA E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 60 408; identificação de pessoa colectiva n.º 501471146; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976696

SOLATLÂNTICO � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 546; identificação de pessoa colectiva n.º 500272034; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976939

UDITEB � UNIDADE DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
ENDOSCÓPICA DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3782; identificação de pessoa colectiva n.º 502853476; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 14420090

SOCI � SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO INDEPENDENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 632; identificação de pessoa colectiva n.º 501979409; apresen-
tação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976823

SIMÕES & NOBRE � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6434; identificação de pessoa colectiva n.º 503577987; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919668
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VILAS DE LISBOA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9014; identificação de pessoa colectiva n.º 504460510; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976815

OFICINAS METALÚRGICAS DE JOSÉ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 281; identificação de pessoa colectiva n.º 500205914; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919617

SUSANA FINO � ARQUITECTURA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8401; identificação de pessoa colectiva n.º 504148818; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10784144

URBITRANSPORTES � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 228; identificação de pessoa colectiva n.º 502021020; apre-
sentação: 010907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15929116

SERVIPLEX � GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 950; identificação de pessoa colectiva n.º 505221861; apre-
sentação: 010907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15929124

TAVARES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 627; identificação de pessoa colectiva n.º 501122770; apre-
sentação: 010907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15929051

SALGADO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 973; identificação de pessoa colectiva n.º 500450129; apre-
sentação: 010907.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15929086

VST � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8790; identificação de pessoa colectiva n.º 504251937; apre-
sentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12006556

TEMPO CERTO � COMÉRCIO DE RELÓGIOS E BIJUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6653; identificação de pessoa colectiva n.º 503592544; apre-
sentação: 010830.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13394240

SILSER � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 541; identificação de pessoa colectiva n.º 501758151; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16320107
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TOTTA URBE � EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 783; identificação de pessoa colectiva n.º 500094535; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15959651

REBELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 455; identificação de pessoa colectiva n.º 500983399; apresen-
tação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16320093

VENI � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5802; identificação de pessoa colectiva n.º 503379450; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16320115

XPRESS � COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6992; identificação de pessoa colectiva n.º 503718084; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 10091475

UTEC � UNIÃO TÉCNICAS DE SOLDADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 969; identificação de pessoa colectiva n.º 500686947; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15977161

REMONSGAL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9734; identificação de pessoa colectiva n.º 504414976; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976610

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500259615; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976599

XPTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5201; identificação de pessoa colectiva n.º 503227200; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12280275

TERESA ALECRIM � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 070; identificação de pessoa colectiva n.º 501727116; apre-
sentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15783308

SOCARFER � TRANSPORTES E SERVIÇOS
INTEGRADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1691; identificação de pessoa colectiva n.º 502387645; apre-
sentação: 010919.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15976963
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RODRIGUES & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 962; identificação de pessoa colectiva n.º 500403660; apre-
sentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919099

VISIONARY THINKING � PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PROGRAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9232; identificação de pessoa colectiva n.º 504332511; apre-
sentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15783278

SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÕES
JOSÉ ROGÉLIO MARTINS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 806; identificação de pessoa colectiva n.º 500547157; apre-
sentação: 010911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15919765

REAL EXPRESSO � TRANSPORTE URGENTE
DE MENSAGENS E ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9551; identificação de pessoa colectiva n.º 504468987; apre-
sentação: 010910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15777022

RESTMON (PORTUGAL) � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE FRANQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9657; identificação de pessoa colectiva n.º 504522329; apre-
sentação: 010920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15977153

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MANZONI & ARAÚJO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9795; identificação de pessoa colectiva n.º 503886831; entra-
da: 9355/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16989104

CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU CIRÚRGICA
COM ENFERMAGEM DAS OLAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500330611; en-
trada: 8953/010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14728729

CLININFANTIL � ASSISTÊNCIA MÉDICA PEDIÁTRICA
E CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 498; identificação de pessoa colectiva n.º 502137851; entra-
da: 9396/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330188

CICLO MOTO DO CAMPO GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 325; identificação de pessoa colectiva n.º 502105160; entra-
da: 9313/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293206

MUNDIPORTA SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9296; identificação de pessoa colectiva n.º 504940279; entra-
da: 9298/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16987675
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CARBONO 14 � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9025; identificação de pessoa colectiva n.º 504911996; entra-
da: 9361/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16987020

CRUZ & MATEUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9054; identificação de pessoa colectiva n.º 504576283; entra-
da: 9457/010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12033782

PIFOU � COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3032; identificação de pessoa colectiva n.º 503082856; entra-
da: 9422/010701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10822895

METALCIME � SOCIEDADE NACIONAL
DE CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 467; identificação de pessoa colectiva n.º 500191700; en-
trada: 5553/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16306716

MICRO ACCOUNT � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 409/010806; identificação de pessoa colectiva
n.º 505193221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010806.

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

Maria Alzira Mendes Correia Aires Gonçalves.
Carla Goreti Mendes Pinto Ferreira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MICRO ACCOUNT � Conta-
bilidade e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 1, Piso
3, Sala 6, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, fiscais e financeiros, formação profissional nas áreas da
contabilidade e fiscal; estudos e projectos económicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3750 euros da sócia Maria Alzira Mendes Correia Aires Gonçalves
e uma outra de 1250 euros, da sócia Carla Goreti Mendes Pinto
Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 4 vezes do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Carla Goreti
Mendes Pinto Ferreira e o não sócio João Luís Tabanez Aires Men-
des, casado, residente na Praceta Sá de Miranda, 2, Queluz, Sintra.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16334779

LOURINHÃ

CERÂMICA ROSSIO TOLEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 732/
950906; identificação de pessoa colectiva n.º 503488348;
data: 010618.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 12 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 11097531
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CONTICORREIA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 478/
900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502366656;
data: 010618.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 14 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 13169840

A. M. S. � COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS
E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 673/
940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503203939;
data: 010618.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Caste-
lo Peixoto Cerqueira Reis. 13169793

DÁRIO RAMOS & M. SANTOS � SOCIEDADE
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 871/
971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504004077;
data: 010618.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 13169858

PORTALEGRE
CASTELO DE VIDE

ARTUR CONCEIÇÃO PENA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 206/010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505510715;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010828.

Certifico que entre Artur da Conceição Pena e mulher, Engrácia
Bengala Costa Pena, casados na comunhão geral, residentes na Rua
do Castelo, 9, Póvoa e Meadas, Castelo de Vide, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Artur Conceição Pena & Esposa, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Castelo, 9, na freguesia de Nossa Se-
nhora da Graça de Póvoa e Meadas, concelho de Castelo de Vide.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de 3250 euros, pertencente ao sócio Artur
da Conceição Pena; e

Uma do valor nominal de 1750 euros, pertencente à sócia Engrá-
cia Bengala Costa Pena.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e es-
tranhos à sociedade, ficando desde já designado gerente o sócio Artur
da Conceição Pena.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

3 � Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, avales, fianças, abonações ou actos
semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 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.
ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convo-
cação das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada
enviada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

É o que me cumpre certificar.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Augusta Massena
Pinto. 16631196

PONTE DE SOR

FRANCISCO GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 580; data de entrada: 010627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974980

SOUSEL

CONSTRUÇÕES VENCEREI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 168/
010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010710.

Certifico que entre Carlos Manuel Ramos Paquincha e mulher
Rosa Maria Dordio do Carmo Paquincha, casados no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Vencerei, L.da, tem a
sua sede na Rua do Parreiral, 11-A, freguesia e concelho de Sousel.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dento do mes-
mo concelho, ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é a construção de edifícios, compra e venda de
bens imobiliários.
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3.º

O capital social, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas:

Uma, com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Ramos Paquincha;

Uma, com o valor nominal de  2500 euros, pertencente à sócia
Rosa Maria Dordio do Carmo Paquincha.

4.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar, por deliberação da assembleia geral, participações financei-
ras ou de qualquer espécie em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, remunerada ou não, conforme deliberado em assembleia geral,
compete a ambos os sócios desde já, designados gerentes.

6.º

Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura de
um dos gerentes.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando esta sempre com direito de preferência, em pri-
meiro lugar e, em segundo lugar os sócios não cedentes.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Quando tenha sido arrolada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) Em consentimento do sócio titular.
2 � A contrapartida será igual ao valor nominal da quota, sendo

o pagamento efectuado no prazo de 12 meses a contar da delibera-
ção, em prestações trimestrais e iguais, se a lei não dispuser impe-
rativamente de outro modo.

9.º

Os lucros de cada exercício, exceptuando a parte destinada a re-
serva legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

10.º

Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos pelos mon-
tantes e condições a fixar em assembleia geral.

11.º

A gerência fica autorizada a adquirir ou alienar bens móveis ou
imóveis.

12.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade não se dissolve, devendo os herdeiros do falecido ou
representantes legais do interdito ou inabilitado nomear um que a
todos represente na sociedade.

13.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, são convocadas por cartas registadas, 15 dias de antecedência.

Declararam ainda:
Que a sociedade, antes mesmo do registo da sua constituição e por

mera decisão dos gerentes poderá utilizar o seu capital para custear
as despesas de constituição, publicação e registo e na aquisição de
bens, ficando desde já, a gerência autorizada a proceder ao corres-
pondente levantamento do depósito feito.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
16565118

ENASEL � TURISMO E CINEGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 54/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 501946276.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
16565207

SECONFRAL � SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DE CONFRAGENS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 92/
940202; identificação de pessoa colectiva n.º 501415017.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano 2000.

Conferida, está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma Co-
elho dos Santos Barreiros. 16565088

ADRIANO VIEIRA DIAS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 124/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504049046.

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

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma Coe-
lho dos Santos Barreiros. 11056509

RECTROBRANCO � SERVIÇOS DE MÁQUINAS
RECTROESCAVADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 141/
990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504426605.

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

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante, Rita Felizarda Roma Coe-
lho dos Santos Barreiros. 11056614

PORTO
AMARANTE

J. R. VIEIRA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia Nova � Vila Caiz � 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1774/
010831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010831.

Certifico que o sócio abaixo indicado constituiu uma sociedade
unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

José Ribeiro Vieira, contribuinte n.º 119597268, natural da fre-
guesia de Vila Caiz, concelho de Amarante onde reside no lugar de
Aldeia Nova, casado em comunhão de adquiridos com Maria dos
Anjos Pinto de Magalhães, portador do bilhete de identidade
n.º 5778995, emitido em 4 de Maio de 1993, pelo Arquivo do Porto.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu indi-
cado bilhete de identidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, constitui uma so-
ciedade unipessoal, a qual será reguladas pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação J. R. Vieira � Construções,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no Lugar de Aldeia Nova, fregue-
sia de Vila Caíz, concelho de Amarante.
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§ único. Por simples deliberação da assembleia geral pode a sede
social ser deslocada para dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, e poderá criar outras filiais e sucursais no país e no es-
trangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios,
montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia.

3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros e pertence na totalidade ao único sócio.

4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

5.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral é permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial, inclusivamente como sócio de responsabili-
dade limitada e accionista de sociedades anónimas.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence a
quem vier a ser designado gerente.

2 � Fica, todavia, desde já nomeado gerente o sócio José Ribeiro
Vieira.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é 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 bens móveis ou imóveis, que fa-

çam ou não parte do activo imobilizado da sociedade;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais e industriais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, transigir ou desistir em juízo.

7.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

Conferi está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília
Leite Ribeiro de Carvalho. 12199095

IMO�MOURE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Moure, Lufrei, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1334/990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504567799;
data da apresentação: 010703.

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

Conferida está conforme.

30 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Leite
Ribeiro de Carvalho. 12174998

TRANSPORTES CÉSAR DE JESUS SILVA, L.DA

Sede: Vila Verde, Fregim, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1313/990215; identificação de pessoa colectiva
n.º 5044687715; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 14/010831.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado a nomeação de
gerente de César Jesus da Silva, em 31 de Maio de 2001.

Conferi está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília
Leite Ribeiro de Carvalho. 12186856

BAIÃO

ADRIANO PINTO RIBEIRO � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 430/
011015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011015.

Certifico que Adriano Pinto Ribeiro, solteiro, maior constituiu a
sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adriano Pinto Ribeiro � Cons-
trução Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Venda
Nova, freguesia de Tresouras, concelho de Baião.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis, revenda dos adquiridos
para esse fim e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, o equivalente a 1 002 410$, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócio Adriano Pinto Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dele sócio Adriano Pinto Ribeiro, desde já nomeado gerente,
ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele de-
signadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a levantar a totalidade do capital so-
cial depositado, a fim de custear as despesas de constituição e re-
gisto da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis designadamente
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins so-
ciais, mesmo antes do seu registo definitivo, despesas estas que a
sociedade assume, logo que definitivamente matriculada.

Conferi. Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Filipa Alexandra do
Amaral Chambre de Meneses Soares Ribeiro. 15014061
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FELGUEIRAS

IRMÃOS RIBAS � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1756/
980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504244698; data: 000628.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida está conforme.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 10965742

J. RIBEIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1281/941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503333298;
data: 010430.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14320363

CARPINTARIA ARNALDO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1882/990615; data: 010430.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira de
Magalhães. 14320355

ARIBETÃO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 789/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502308621;
data: 010620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 14321734

ON TOP SCHUH GMBM � REPRESENTAÇÃO EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 980117054; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/010806.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 eu-
ros, com a redenominação em euros.

Conferida está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317583

LOUSADA

BESSA MACHADO, L.DA

Sede: Fonte Taurina, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 152/
821007; identificação de pessoa colectiva n.º 501314881; data da
apresentação: 010618.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 12231355

APAL � ARMAZÉM DE PRODUTOS AGRO�PECUÁRIA
DE LOUSADA, L.DA

Sede: R. Dr. Afonso Quintela, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 310/
880215; identificação de pessoa colectiva n.º 501943811; data da
apresentação: 010618.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 12231371

ANTÓNIO FERREIRA, L.DA

Sede: R. Visconde de Alentem, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 77/
780726; identificação de pessoa colectiva n.º 500752710; data da
apresentação: 010618.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 12231363

MAIA

MATOSMAQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 505/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501792341; data do
depósito: 010727.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242870

GALLER PORTUGUESA TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1707/
931111; identificação de pessoa colectiva n.º 503112151; data do
depósito: 010730.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242862

PLASTICUM � TECNOLOGIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2026/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502729724; data do
depósito: 010730.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242854

DECOINDUSTRIAL � DECORAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4548/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503707384; data do
depósito: 010730.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242846

CAMPIMAIA � CARAVANAS CAMPISMO E AR LIVRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4866/
940822; identificação de pessoa colectiva n.º 503254550; data do
depósito: 010730.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242838

IMPERMAIA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7825/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503799661; data do
depósito: 010727.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242900

PLANOMAIA � PPROJECTOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 822/
811211; identificação de pessoa colectiva n.º 501222413; data do
depósito: 010727.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Silva Martins. 15242889

CORES VEZES � COMÉRCIO E CONCEPÇÃO DE ARTIGOS
PARA PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 312 355/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504579045.

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

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 26/011016. � Altera-
ção do contrato com reforço do capital. Artigos alterados: o corpo do
1.º e o 3.º � Capital: 7500 euros, após o reforço de 2500 euros, em
dinheiro, subscrito por Manuel Fernando Braga Ferreira da Silva, ca-
sado com Ana Paula Botelho da Silva, em comunhão de adquiridos,
admitido como novo sócio, ficando, assim, os referidos artigos, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cores Vezes � Comércio de Concep-
ção de Artigos para Publicidade, L.da, e tem sede na Via Central de
Milheirós, 466, freguesia de Milheirós, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 7500 eu-
ros, e está dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049043

JOSÉ CARLOS SOUSA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 308/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505710820; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 27/011016.

Certifico que, foi constituída entre José Carlos de Sousa Oliveira
e Paula Cristina dos Santos Araújo Oliveira, a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos Sousa Oliveira, L.da,
e tem a sua sede na Travessa Central da Devesa, 283, fracção A,
freguesia de Silva Escura, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-

clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;
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c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821714

REVAM � MONTAGENS DE MINIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2024/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502729490; data do
depósito: 010821.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821846

ELTECNOL � ELECTRO TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5617/
950323; identificação de pessoa colectiva n.º 503393991; data do
depósito: 010831.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821862

CONCEPT IMAGE � ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6261/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504086324; data do
depósito: 010831.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821870

EURO�ASSESSOR � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7223/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503675776; data do
depósito: 010831.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821889

XZ PRODUTOS � EXPORT E IMPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6549/
951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503522325; data do
depósito: 010821.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15851613

CARNEIRO & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4857/
940817; identificação de pessoa colectiva n.º 502635416.

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

Pela inscrição n.º 6 à apresentação n.º 14/011017. � Alteração do
contrato, com reforço e redenominação. Artigo alterado:  3.º

Capital: 1 002 410$, após reforço de 2410$ em dinheiro, subscrito
em partes iguais por ambos os sócios e a acrescer às respectivas
quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios,
Angelina Sousa Silva Carneiro e Manuel Joaquim Martins Car-
neiro.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15242153

INVENTORY � ACESSÓRIOS DE CASA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8494/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503931705.

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

Pela inscrição n.º 11 e com a apresentação n.º 3/011017. � Alte-
ração do contrato com reforço por redenominação e renomi-
nalização � Artigo alterado: 5.º � Capital: 10 024 100$, após o
reforço de 5 024 100$, sendo a) � 12 050$, para renominalização
do valor nominal de cada acção para 5 euros; b) � e de 5 012 050$,
mediante a emissão de 5000 novas acções ordinárias, ficando, o re-
ferido artigo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado e é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada uma com o
valor nominal de 5 euros.

2 �O capital poderá ser elevado até 4 987 978 euros e 97 cênti-
mos, por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de admi-
nistração que, nos termos legais, fixará a formas, as condições de
subscrição e as categorias de acções a emitir de entre as previstas
neste pacto ou outras permitidas por lei.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049051

EDIS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula
n.º  585/920910; identif icação de pessoa colect iva
n.º 502831090.
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Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 10 e com a apresentação n.º 33/011018. � Al-
teração do contrato. Artigos alterados: 3.º, n.º 1 do 5.º, ficando, as-
sim, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 25 000 000$, dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 20 000 000$, pertencente à
sócia Paula Cristina Peixoto Pereira e outra do valor nominal de
5 000 000$, pertencente à sócia Edis � Distribuição de Produtos
Alimentares, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, será exercida por dois ou mais gerentes a nomear
em assembleia geral.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049175

LUÍS MOUTINHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 092/
900724; identificação de pessoa colectiva n.º 502392711.

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

Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 20/011018. Altera-
ção do contrato com reforço e redenominação. Artigo alterado: 3.º �
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$ em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios na proporção e a acrescer às respectivas
quotas, ficando, o referido artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota de 2500 euros a cada um dos
sócios Mário de Sousa Pereira Moreira e Luís da Silva Moutinho.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049167

CIPRIANO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 320/
011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011018.

Certifico que entre Cipriano Gomes de Sousa e mulher Maria Rosa
Pereira Monteiro, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto que segue em anexo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cipriano & Monteiro, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua Monte Vilar, 163, da freguesia
de Nogueira, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção de edifícios,
reparação e acabamentos de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, respeitante à soma de duas quotas iguais, do valor no-

minal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Cipriano Gomes de Sousa e Maria Rosa Pereira Monteiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Cipriano
Gomes de Sousa e Maria Rosa Pereira Monteiro, os quais, desde já,
são nomeados gerentes.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá com-
prar e vender viaturas automóveis e celebrar contratos de locação
financeira.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios
não cedentes, gozando a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar do direito de preferência.

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049108

TAVARES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 309/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505682966; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/011016.

Certifico que, foi constituída entre Paula Cristina Ferreira de Sousa
Tavares e Hélder Patrício Ferreira de Sousa, a sociedade em epígrafe
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tavares & Sousa, L.da, e tem a
sua sede na Rua Mestre António Costa, 63, freguesia de Nogueira,
concelho da Maia.

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 gestão de suportes pu-
blicitários. Exploração de tipografia.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual ao dobro do capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, ven-
cendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.
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ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821730

TRANSPORTES RIBEIRO DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 092/
010723; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
010723.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o regis-
to de contrato de sociedade com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Transportes Ribeiro dos Santos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta Manuel Regado Júni-
or, 71, 1.º direito, da freguesia de Águas Santas, do concelho da
Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 15049094

DOMINGOS SANTOS & JOSÉ SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 301/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505734192; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/011015.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Santos & José Santos, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Arroteia, 2504, da freguesia de
Milheirós, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes,  bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outras forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de electricista, comércio de
electrodomésticos e material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821641

JÚLIA MARIA GOMES PEREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 299/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505732777; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/011012.

Certifico que, foi constituída por Júlia Maria Gomes Pereira, a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Júlia Maria Gomes Pereira, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua José Tomé Rebelo, 156, freguesia
de Vermoim, concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na montagem de acessórios e peças de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia, que desde já fica nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821617
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MARCO DE CANAVESES

JOBARI � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Ma-
trícula n.º 351/861222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501759204; data da apresentação: 010612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Abel da Silva Fer-
nandes. 14886588

PAREDES

RIBEIRO TORRES � DECORAÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2370/
000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505021013; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e da das
apresentações: 6 e 7/011015.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 8 de Outubro de 2001, da gerente Sónia
Manuela Lage Ferreira Dias, por renúncia, tendo, na mesma data, sido
designado gerente da mesma sociedade Joaquim Ribeiro Torres.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727823

BORDADOS EDUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1325/
940412; identificação de pessoa colectiva n.º 503174947; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e da das
apresentações: 8 e 9/011015.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 8 de Outubro de 2001, da gerente Sónia
Manuela Lage Ferreira Dias, por renúncia, tendo, na mesma data, sido
designado gerente da mesma sociedade Joaquim Ribeiro Torres.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727831

SERRALHARIA A. R. � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2586/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505729024; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/011015..

Certifico que por António Leonel Correia Ribeiro, casado com
Elsa Maria da Rocha Gomes, em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia A. R. � Unipessoal, L.da,
com sede no Lugar da Sarnada, freguesia de Aguiar de Sousa, con-
celho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na fabricação de outros produtos metá-
licos, instalações especiais e actividades de acabamento.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está representado por uma única quota de valor nominal de
5000 euros, que pertence ao único sócio António Leonel Correia
Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pelo único sócio António
Leonel Correia Ribeiro, desde já nomeado gerente e será remunera-
da ou não conforme decisão deste.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção do gerente
nomeado.

ARTIGO 5.º

O único sócio, António Leonel Correia Ribeiro, fica autorizado
a celebrar negócios jurídicos com a sociedade desde que tais negó-
cios sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727840

FERRAZ & SOUSA � CONTABILIDADE
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2587/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505771217; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/011015.

Certifico que entre Carlos Alberto de Sousa Costa, divorciado,
Eva Maria Ferraz Barbosa, solteira, maior, e Maria Amélia Ferraz,
casada com Arnaldo Moreira Barbosa, em comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferraz & Sousa � Contabilida-
de e Assistência, L.da, tem a sua sede em Coca, Edifício Coca, Loja
E, Cete, Paredes.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e ainda criar ou extinguir filiais,
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação por
simples deliberação da assembleia geral.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços na área de con-
tabilidade, escrituração comercial, auditoria, fiscalidade, assistência
informática e organização de empresas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, dividido em três quotas, pertencentes uma de 3500 eu-
ros ao sócio Carlos Alberto de Sousa Costa, uma de 3150 euros, a
Eva Maria Ferraz Barbosa e outra de 350 euros, a Maria Amélia
Ferraz.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme deliberação
da assembleia geral, fica a cargo dos sócios Eva Maria Ferraz Bar-
bosa e Carlos Alberto de Sousa Costa, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos bem
como a sua representação, activa e passivamente, em juízo e fora dele
a ainda na compra de qualquer tipo de viaturas, será suficiente a
intervenção de qualquer um dos gerentes.

5.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas, entre os sócios e a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, fican-
do, os sócios não cedentes com direito de preferência na aquisição.

6.º

Não serão exigíveis prestações suplementares, mas os sócios po-
derão fazer os suprimentos à sociedade de que esta careça, nos ter-
mos e condições fixadas em assembleia geral.
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7.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de
qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) No caso de falência, insolvência ou interdição do sócio;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota ou por qualquer

forma envolvida em processo judicial, administrativo ou fiscal, ex-
cepto nos casos de inventário;

d) Quando, por efeito de partilha em vida do sócio, mortis causa
ou por divórcio, a quota ou parte dela, venha a ser adjudicada a
pessoa não sócia.

2 � O valor da quota amortizada será, no caso da alínea a) o
acordado com o seu titular e nos restantes casos o que para ela re-
sultar do balanço da situação real a realizar para o efeito.

8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a
sociedade não se dissolverá, continuando com os sobrevivos e os
herdeiros do falecido, ou representante legal do interdito, devendo
aqueles nomear um de entre eles que a todos represente, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as reuniões
da assembleia geral, serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15727858

JORGE ROCHA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2588/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505366371; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/011015.

Certifico que por Jorge Luís Araújo da Rocha, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Rocha � Sociedade Unipessoal L.da,
e tem a sua sede na Avenida da República, 195, rés-do-chão, freguesia
de Castelões de Cepêda, concelho de Paredes.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de vestuário e acessórios, im-
portação e exportação de artigos de confecção, prestação de serviços
pós venda e design de moda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, sendo seu único titular o sócio Jorge Luís Araújo da Rocha.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes nomeados pelo sócio único.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Jorge Luís Araújo
da Rocha.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente
Jorge Luís Araújo da Rocha.

5.º

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

6.º

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727866

DIVERLOJA � DECORAÇÕES E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2448/
010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505199297; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/011016.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado o
seu capital em mais de 46 000 euros, representado em dinheiro e
subscrito pelos sócios José Amândio e Fernando com 14 500 euros
cada um, e pelo novo sócio José Barbosa Moreira com 17 000 eu-
ros e, em consequência, foi dada nova redacção aos artigos 3.º e 6.º
do seu contrato que passaram a ser as seguintes:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores é de 51 000 euros e corresponde à soma de três quotas, de igual
valor nominal, de 17 000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

6.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por dois ou mais geren-
tes, designados, em assembleia geral.

§ 1.º Permanecem gerentes os sócios José Amândio Moreira de
Andrade e Fernando Moreira de Andrade, sendo, desde já, nomeado
gerente o sócio José Barbosa Moreira.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma delas
obrigatoriamente a do gerente José Barbosa Moreira.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727890

JOFERME � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1189/
921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502896566; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/011016.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado o
seu capital em mais 9 024 100$, representado em dinheiro e subs-
crito por: José dos Santos Meireles, 4 512 050$; Maria Alice da
Rocha Pinto; 2 256 025$ e Manuel de Pinho Meireles e Fernando
Manuel de Pinho Meireles, 5 626, 50 euros, cada um, tendo sido
redenominado o seu capital pelo que foi alterada a redacção do ar-
tigo 3.º, do seu contrato que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de seis quotas, sendo uma do
valor de 25 000 euros, pertencente ao sócio José dos Santos Meire-
les, uma do valor de 12 500 euros, pertencente à sócia Maria Alice
da Rocha Pinho, duas iguais do valor de 623 euros e 50 cêntimos,
e duas iguais de 5626 euros e 50 cêntimos, todas estas pertencentes
aos sócios, Manuel de Pinho Meireles e Fernando Manuel de Pinho
Meireles.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727882

BARRITEX � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1690/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503911364; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/011018.
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Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 4 de Junho de 2001.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727971

ALUMIPLUS � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO, FERRO
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1399/
950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503339318; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 6 e 7/011018.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções, em 4 de Setembro de 2001, do gerente José
Carlos da Costa e Cunha, por renúncia, tendo ainda sido alterado o
n.º 2 do artigo 6.º, do seu contrato que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727980

INFOCÁLCULO � CONTABILIDADE, SERVIÇOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1392/
941228; identificação de pessoa colectiva n.º 503322920; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/011018.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado o
seu capital em mais 602 410$, representado em dinheiro e subscrito
por ambos os sócios em partes iguais, tendo sido redenominado o
seu capital para euros e, em consequência, foi dada nova redacção
ao artigo 4.º, do seu contrato que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Olímpia
Bichança Sequeira Pinto e Maria Olinda Moreira da Silva.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727998

ELECTRIFICADORA DE VANDOMA, ASTROMIL E GANDRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 9/
851014; identificação de pessoa colectiva n.º 501055916; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011019.

Certifico que foi alterada a redacção do artigo 4.º, cujo teor pas-
sou a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital é variável e ilimitado, no mínimo de 2500 euros,
já realizado em numerário.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
2,49 euros cada um.

3 � A entrada mínima de cada associado não pode, porém, ser
inferior a um sexto do ordenado mínima nacional em vigor, tendo

de realizar no acto de admissão o valor correspondente a 3 títulos
de capital.

4 � A parte restante do capital será realizada até ao prazo máxi-
mo de 60 meses, a partir da data da subscrição, não podendo cada
prestação ser inferior ao valor de 1 título.

5 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, pela
emissão de novos títulos de capital, aquando da admissão de novos
sócios ou por deliberação da assembleia geral, que definirá ainda as
condições das respectivas subscrições e realização.

6 � O capital social só pode ser reduzido pelo reembolso aos
cooperadores excluídos ou demitidos do valor dos títulos de capital
por eles subscritos ou realizados.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15728005

MARIA LUÍS & HELENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2583/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505775069; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/011015.

Certifico que entre Maria Luís Ferreira Pinto Heleno, casada com
António Manuel Garcês Duarte Heleno, em comunhão de adquiri-
dos, e Bruna Daniela Pinto Heleno, solteira, menor, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Luís & Heleno L.da, tem
a sua sede no Centro Comercial Vale do Sousa, Loja 133-A, Caste-
lões de Cepeda, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em qualquer parte do território nacional.

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

2.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de ourivesaria,
relojoaria e joalharia.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Luís Ferreira Pinto
Heleno e Bruna Daniela Pinto Heleno.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 50 000 euros.

3 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a fixar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe à sócia Maria Luís Ferreira Pinto
Heleno, desde já nomeada gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos será
suficiente a intervenção da gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Dar ou tomar por trespasse quaisquer locais de ou para a so-

ciedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar à sociedade, e
em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.
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7.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício, terão a aplicação
que for deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15727793

AIRES & MANUEL BARROS � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2595/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 505717476; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/011018.

Certifico que entre Aires Manuel Machado Barros, solteiro, maior,
e Manuel Ferreira de Barros, casado com Eva dos Santos Machado
de Barros, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aires & Manuel Barros � Carpinta-
ria L.da, com sede na Rua de Santa Tecla, 361, freguesia de Lordelo,
concelho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na execução de trabalhos e prestação de
serviços de carpintaria.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

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.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750230

JOSÉ MEIRELES & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2590/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505687712; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/011016.

Certifico que entre José Pereira Meireles, casado com Rosa Bes-
sa da Cunha, em comunhão de adquiridos, e Luís Manuel da Cunha
Meireles, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Meireles & Cunha, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Santa Luzia, 61, freguesia de Rebordosa, con-
celho de Paredes.

§ 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 e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação e comercializa-
ção de carnes verdes. Exploração de café, snack bar, restaurante de
tipo tradicional com funcionamento de jogos e máquinas de diversão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 9000 euros, pertencente ao sócio José Pereira Meireles, e outra
do valor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
da Cunha Meireles.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Pereira
Meireles, que desde já, é nomeado gerente.

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

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

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 lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada
a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assem-
bleia geral.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750213

REBORAF � AFIAMENTOS E COMÉRCIO
DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2584/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505495619; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/011015.

Certifico que entre António da Rocha Ferreira Barbosa e mulher,
Maria Rosa Leal da Costa Barbosa, casados em comunhão de ad-
quiridos, Carlos Manuel da Costa Barbosa, Hélder José da Costa
Barbosa, e Paulo César da Costa Barbosa, solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe  que se rege pelo teor do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação REBORAF � Afiamentos
e Comércio de Ferramentas, L.da, e tem a sua sede na Rua São Mar-
cos, 223-A, freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

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 importação e comércio
de ferramentas mecânicas para a indústria da madeira. Afiamentos
de ferramentas mecânicas.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros,
dividido em cinco quotas, duas iguais do valor nominal de
17 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António da
Rocha Ferreira Barbosa e Maria Rosa Leal Costa Barbosa e outras
três iguais do valor nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas,
no montante de 25 000 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 50% no prazo de 5 anos a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem, como a sua representação,
cabem aos sócios António da Rocha Ferreira Barbosa e Maria Rosa
Leal Costa Barbosa, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre 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.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750019

POMODIORO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2585/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505812215; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/011015.

Certifico que entre Albano Jorge Moreira da Silva, casado com
Cecília Tavares Martins, em comunhão de adquiridos, António Joa-
quim da Silva Fernandes, casado com Maria Alexandrina Oliveira
Magalhães Fernandes, em comunhão de adquiridos, e Henrique Fer-
reira Gomes Eichmann, casado com Marina Sá Oliveira Eichmann,
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, POMODIORO � Comércio de
Mobiliário, L.da, e vai ter a sua sede na Rua dos Espinheiras, 81,
fracção C, da freguesia de Astromil, do concelho de Paredes.

§ 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 no comércio e representação de mobiliá-
rio e produtos afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do 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.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750027

SUPER AMORTECEDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1391/
941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503314293; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforça-
do o seu capital em mais 602 410$, representado em dinheiro e
subscrito por ambos os sócios, em partes iguais, tendo sido
redenominado o seu capital para euros e, em consequência, foi dada
nova redacção ao artigo 3.º do seu contrato, que passa a ser a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Edmun-
do Fernando da Rocha Teixeira e Manuel Joaquim Barbosa Leão.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727912

A. & J. ESTEVES � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1914/
981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504243977; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20011017.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi reforçado
em 202 410$, em dinheiro e subscrito pelos sócios, na proporção das
suas quotas, tendo sido dada nova redacção ao artigo 3.º do pacto,
cujo teor passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por quatro quotas,
com os seguintes valores nominais: Joaquim Augusto Esteves Mar-
tins Pereira da Silva, uma quota de 625 euros; Joaquim Pereira da
Silva, uma quota de 2000 euros; Laura Esteves Pereira da Silva, uma
quota de 1750 euros; e Albano Filipe Martins Pereira da Silva, uma
quota de 625 euros.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15727920

MÓVEIS SOUSA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2591/
20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505770245; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20011017.

Certifico que entre Isabel Leal Pereira e marido, António Pedro
de Sousa Fernandes, casados na comunhão de adquiridos; e Antó-
nio Filipe Leal Pereira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Sousa & Pereira, L.da,
tem a sua sede em Aboim, freguesia de Rebordosa, concelho de
Paredes.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como abrir sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras for-
mas de representação, onde e quando julgar conveniente.

2.º

O objecto social consiste no fabrico de mobiliário.

3.º

No cumprimento do seu objecto social ou não, a sociedade pode-
rá subscrever, adquirir ou alienar participações de toda a espécie,
tomar parte ou interessar-se por qualquer forma e com quaisquer
entidades noutras sociedades, empresas, agrupamentos ou associações
existentes ou a constituir, mediante deliberação unânime dos sócios.

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em três
quotas: sendo duas no valor nominal de 100 euros cada uma, per-
tencentes aos sócios Isabel Leal Pereira e António Filipe Leal Pe-
reira; e outra no valor nominal de 4800 euros, pertencente ao sócio
António Pedro de Sousa Fernandes.

2 � O referido capital social encontra-se realizado na totalidade,
em dinheiro.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, em juízo e
fora dele e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence a José Pereira, casado, natural de freguesia e
concelho de Resende e residente na Rua das Mimosas, Rebordosa,
Paredes, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção do gerente, sem prejuízo da faculdade da
sociedade, nomear procurador ou mandatário para a prática de de-
terminados actos, nos termos e no âmbito do respectivo mandato.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de compra e venda e ou locação de quais-

quer locais para a sociedade, rescindir ou alterar os respectivos con-
tratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira, mobiliária e imobiliária.

6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, seja a
título oneroso ou gratuito, depende do expresso e prévio consenti-
mento da sociedade.

2 � Quando consentida, a sociedade em primeiro e os sócios
depois, têm sempre direito de preferência ou opção de compra, con-
forme a transmissão seja onerosa ou gratuita, respectivamente, em
caso de cessão de quota a estranhos.

3 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios, deverão no
prazo de 30 dias contados da recepção por carta registada, do pro-
jecto detalhado da cessão, contendo os elementos essenciais da mes-
ma, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

4 � Em caso de haver mais de um sócio interessado, em exercer
o seu direito de preferência, a quota será repartida entre eles e na
proporção das participações que então possuírem.

7.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de
qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio ou se a quota penhorada, arrestada su-

jeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma sub-
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traída ao poder de disposição do respectivo titular, venha por
qualquer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação
judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Quando, por divórcio ou separação de bens de qualquer sócio,
a respectiva quota não fique a pertencer ao seu titular inicial;

e) Se, por falecimento do seu titular, os herdeiros não nomearem
um de entre eles, como seu representante comum perante a socie-
dade, no prazo de 90 dias contados da abertura da herança.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota,
segundo o último balanço aprovado, e será paga em seis prestações
trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira três meses
após a deliberação da amortização.

3 � Com a comunicação da deliberação de amortização, deixam
o titular da quota amortizada, seus herdeiros ou representantes, de
ter quaisquer direitos na sociedade, com exclusão apenas do crédito
relativo à contrapartida da amortização, enquanto o mesmo não for
integralmente pago.

8.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

9.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada, com
antecedência mínima de 15 dias, dispensando-se estas formalidades,
para os sócios que assinem convocatórias.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15727939

PORTO � 1.A SECÇÃO

ALMEIDA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3454/950727; identificação de pessoa colectiva n.º 503473588;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 3454.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes.

CHURRASQUEIRA DO CHAPARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5520/970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503910953;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 5520.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254883

AVIMAGE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5820/971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503981249;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 5820.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254891

JOAQUIM MAGALHÃES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 172/900316; identificação de pessoa colectiva
n.º 502310186; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 2766.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254905

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DR.A ANA CARDOSO LOPES, L.DA

(anteriormente CLÍNICA DENTÁRIA ADELAIDE SANTOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 432/850109; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261013; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 1348.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254913

A. GUIMARÃES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 005/730108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500303517; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 203.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14791048

PROENOL � INDÚSTRIA BIOTECNOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 723/860109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501606440; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 40 723.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254921

SARDINHA & LEITE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 126/440325; identificação de pessoa colectiva
n.º 500242453; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 2781.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254930

FÁBRICA CERÂMICA DE VALADARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5540/210525; identificação de pessoa colectiva n.º 500105316;
data da apresentação: 20010720; pasta n.º 1806.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referente à so-
ciedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254948

DLS � PROJECTOS, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5567/970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503915998;
data da apresentação: 20010730; pasta n.º 5567.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254956

NORQUINTAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8254/970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503885100;
data da apresentação: 20010802; pasta n.º 21 537.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254964

AUGUSTO MADEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 434/911121; identificação de pessoa colectiva n.º 502648180;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 8300.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254824

TORNEMADEIRAS � TORNEADOS PARA EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 366/901002; identificação de pessoa colectiva n.º 502421657;
data da apresentação: 20010720; pasta n.º 6005.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254832

FERQUIMA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS,
ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1053/930302; identificação de pessoa colectiva n.º 502955287;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 1053.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254840

COMPANHIA AURIFICIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6519/240103; identificação de pessoa colectiva n.º 500530009;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 3641.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254859

L. H. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2596/941027; identificação de pessoa colectiva n.º 503286559;
número e data da apresentação: PC-4334/20010730; pasta
n.º 2596.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Susana Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 13700499

EUROCOISAS � COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1903/940129; identificação de pessoa colectiva n.º 503142239;
número e data da apresentação: PC-4350/20010730; pasta
n.º 1903.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Susana Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 13700502

DOGCOMPUTERS � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9441/20000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505172518; número e data da apresentação: PC-4375/
20010731; pasta n.º 9441.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Susana Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 13700529

CLARA LACERDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7882/990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504401610;
número e data da apresentação: PC-4471/2001082.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Susana Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 13700537

DMQ � SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA
E MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8182/990928; identificação de pessoa colectiva n.º 504637304;
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número e data da apresentação: PC-4472/20010802; pasta
n.º 8182.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Susana Marisa Tei-
xeira Bretes Vitorino. 13700553

CROMAGEM S. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 040/810515; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171312; data da apresentação: 20010731; pasta n.º 17 334.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14255065

EDUARDO JOSÉ FERREIRA DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 220; identificação de pessoa colectiva n.º 501755705; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/20010913; pasta n.º 8446.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 2.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Idalina Fernanda Gonçalves Fraga Castro, com uma quota de

4750 euros; e
2) Eduardo José Ferreira de Castro, com uma quota de 250 euros.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283854

CANHOTA & CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7305; identificação de pessoa colectiva n.º 504612301; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 22/20010914; pasta n.º 7305.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2001.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283889

HV � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3952; identificação de pessoa colectiva n.º 503582336; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
20010914; pasta n.º 3952.

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

Cessação de funções de gerente de Jacob Hubregtse, por renúncia.
Data. 7 de Janeiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283870

CALCIPEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 830; identificação de pessoa colectiva n.º 501620672; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010913; pasta n.º 15 815.

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

Cessação de funções de gerente de Fernando Azevedo Magalhães,
por renúncia.

Data: 19 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283846

ARTEMADE � CARPINTARIA DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 614; identificação de pessoa colectiva n.º 502683201; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 2-3/20010914; pasta n.º 8802.

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

Cessação de funções de Hermínio Manuel Dias Lima, do cargo
de vogal do conselho de administração, por renúncia.

Data: 18 de Maio de 2001.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de adminis-

tração (1999-2002), de José Pedro Paupério Martins Panzina, ca-
sado, residente na Rua do Outeiro do Linho, 93, Valongo.

Data: 18 de Maio de 2001.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283927

ALCANCE � ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8388; identificação de pessoa colectiva n.º 504617150; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 35/20010914; pasta
n.º 8388.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 95 000 euros, em dinheiro, subscrito pela única sócia
COFINPAR.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 7.º n.º 1, que
passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros, e corres-
ponde a uma quota de igual valor, pertencente à sócia
COFINPAR � SGPS, S. A.

7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por José António
Gomes Lopes e Maria de São José Bandeira Rosário Pinto Leite,
casados e residentes na Rua de D. João de Castro, 318, Praia de
Miramar, freguesia de Arcozelo, do concelho de Vila Nova de Gaia,
sendo a assinatura de qualquer deles, suficiente para obrigar a so-
ciedade.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283919

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 931-A; identificação de pessoa colectiva n.º 500834830;
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inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20010914; pasta
n.º 10 931-A.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 1.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Ferreira, L.da, passa a ter
a sua sede na Rua do Cantor Zeca Afonso, 730, freguesia de Para-
nhos, concelho do Porto.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283900

ARAÚJO, VIANA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 534; identificação de pessoa colectiva n.º 500028028; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010914; pasta n.º 8656.

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

Sede: deslocada para a Rua de Cunha Júnior, 41, B, 2.º, sala 1,
freguesia de Cedofeita, Porto.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283897

FERNANDO AMARAL � CONTABILIDADE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3654; identificação de pessoa colectiva n.º 503523658; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
20010903; pasta n.º 3654.

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

Sede: deslocada para a Rua do Clube dos Caçadores, 233, fregue-
sia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283552

A. F. MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 359; identificação de pessoa colectiva n.º 501840931; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/20010906; pasta
n.º 10 600.

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

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente pe-

los sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Francisco Moreira da Silva; e
2) Maria Luísa Rodrigues Ferreira, cada um com uma quota de

2500 euros.

É o que cumpre certificar.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283544

ALDA & ROSA FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4068; identificação de pessoa colectiva n.º 503600636; inscri-

ção n.º 5; número e data da apresentação: 18/20010906; pasta
n.º 4068.

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

Aumento, redenominação.
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito na proporção dos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Alda de Castro Araújo; e
2) Serafim Pinto de Almeida, cada um com uma quota de

2500 euros.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283536

SALTANO � INVESTIMENTOS E GESTÃO, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 741; identificação de pessoa colectiva n.º 501214720; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 29/20010904; pasta n.º 9469.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 2 169 000$, em reservas livres.

Mais certifico que, após redenominação, foi transformada em so-
ciedade anónima, que se rege pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma SALTANO � Investimento e Ges-
tão, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama,
1410, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar, manter e encerrar, em qualquer parte do territó-
rio nacional ou estrangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais,
dependências, escritórios ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

O seu objecto da sociedade, é a gestão de participações sociais,
como forma indirecta de exercício de actividades económicas.

ARTIGO 4.º

Tipo de sociedades participadas

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode-
rá adquirir e alienar participações em sociedades de responsabilida-
de ilimitada ou limitada, qualquer que seja o seu objecto, em socie-
dades reguladas por leis especiais, bem como, associar-se a quaisquer
pessoas singulares ou colectivas, agrupamentos complementares de
empresas e a agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
4 500 000 euros, dividido em 4 500 000 acções, tituladas ao porta-
dor, do valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções ao portador podem por iniciativa e a expensas do
accionista, ser convertidas em acções nominativas e estas naquelas,
conversão que se fará nos termos da lei.
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2 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000,
5000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

4 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao
limite legalmente fixado, as quais poderão ser remíveis pelo seu valor
nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme deliberação dos
accionistas.

5 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 7.º

Obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer tipo, nos
termos da lei e nas condições e termos estabelecidos pela assembleia
geral.

2 � Quando as obrigações não forem escriturais os respectivos
títulos serão assinados por dois administradores, podendo as assina-
turas ser feitas por meio de chancelas, por eles autorizado.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � À assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A assembleia geral reunirá na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe.

3 � Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais, poderão ser convocadas pelo presidente da mesa, por carta
registada, com antecedência mínima de 21 dias.

4 � A mesa da assembleia geral, é constituída pelo presidente, e
por um secretário, accionista ou não, os quais serão eleitos por um
período de quatro anos civis, podendo ser reeleitos por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 9.º

Deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral, serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social
nela representado, sem prejuízo do disposto no presente contrato de
sociedade ou em disposição legal.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem tomar parte e votar nas reuniões da assembleia

geral, os accionistas possuidores de um número de acções não infe-
rior a 100, que, até cinco dias antes da realização da assembleia,
provém, em conformidade com o registo ou com a posse dos títulos
ou cautelas ou de certificado emitido por intermediário financeiro
deles depositário, a sua legitimidade para o exercício dos direitos que
são inerentes às suas acções.

4 � Os accionistas possuidores de menor número de acções,
poderão agrupar-se de forma a completarem o número de acções
exigidos nos termos do disposto dos números antecedentes e faze-
rem-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 10.º

Deliberações da assembleia geral

Compete a assembleia geral, para além do mais consignado na lei
e nestes estatutos deliberar sobre:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) A incorporação de reservas no capital;
c) A distribuição de lucros, incluindo adiantamentos por conta

destes e de reservas;
d) A eleição e a destituição de todos ou de alguns dos membros

dos órgãos sociais;
e) A remuneração ou não, dos membros dos órgãos sociais;
f) O aumento ou a redução do capital social.

ARTIGO 11.º

Representação nas assembleias gerais

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral, pelo seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, por outro ac-
cionista ou por membro do conselho de administração, que o
mandatará por meio de simples carta, dirigida ao presidente da mesa,

com indicação expressa da reunião da assembleia geral para a qual
será válido o mandato.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas, serão represen-
tados pela pessoa singular indicada na carta subscrita por quem te-
nha poderes para a obrigar, devendo a carga satisfazer os requisitos
do número antecedente.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração, será composto por três ou cinco
membros, remunerados ou não, e dispensados ou não de caução
consoante o que for deliberado em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleja o conselho de administração
designará o seu presidente, que gozará de voto de qualidade.

3 � O mandato dos membros do conselho é de quatro anos ci-
vis, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo
realizar-se pelo menos, uma reunião em cada três meses.

2 � A convocação pelo presidente poderá ser feita por qualquer forma.
3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-

nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
mas cada instrumento de representação, não poderá ser utilizado mais
de que uma vez.

4 � É permitido o voto por correspondência.
5 � As deliberações do conselho de administração, são tomadas

por maioria dos administradores presentes ou representados e dos que
votem por correspondência, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 14.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete, para além das atribui-
ções gerais que, pela lei e pelo presente contrato lhe são conferidas:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais
e efectuar todas as operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
metem-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou não, dá-
los de locação ou reconhecer direitos sobre eles;

d) Contrair empréstimos no mercado financeiro, nacional ou es-
trangeiro;

e) Deliberar sobre a abertura e o encerramento de estabelecimen-
tos ou partes importantes destes;

f) Deliberar sobre extensões ou reduções da actividade da empresa;
g) Deliberar sobre a mudança de sede;
h) Deliberar sobre projectos de fusão, de cisão e de transforma-

ção da sociedade.
2 � O conselho de administração ou quem o represente não po-

derá obrigar a sociedade, em actos ou documentos que não digam
respeito exclusivamente às suas operações, nem conceder a tercei-
ros, em nome dela, quaisquer garantias, inclusive fianças.

ARTIGO 15.º

Delegação de poderes e vinculação da sociedade

1 � O conselho de administração, pode delegar num ou mais
administradores, parte dos seus poderes, a execução das suas deli-
berações e a gestão corrente da sociedade, nos termos e dentro dos
limites fixados na deliberação que os designar.

2 � O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 � A sociedade fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois
administradores, ou com as assinaturas conjuntas de um administra-
dor e de um mandatário com poderes para o acto ou conjunto de ac-
tos, nos termos do respectivo mandato, ou de um só mandatário com
poderes especiais para um determinado acto ou categoria de actos.

4 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qual-
quer dos membros do conselho de administração ou de mandatário com
poderes bastantes.

ARTIGO 16.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade, competirá a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o respectivo suplente, ambos revisores ofi-

ciais de contas, serão eleitos pela assembleia geral, sendo permitida
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a sua reeleição por uma ou mais vezes, tendo o respectivo mandato
a duração de quatro anos civis.

ARTIGO 17.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos, resultantes do balanço, terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral.

2 � Precedendo deliberação da assembleia geral e parecer favo-
rável do fiscal único poderá o conselho de administração, nos ter-
mos da lei, proceder à distribuição de reservas aos accionistas ou
fazer adiantamentos sobre os lucros no decurso de um exercício.

CAPÍTULO IV
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral
ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 19.º

Liquidação

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade, de-
terminará o prazo e a forma da liquidação e designará os liquidatá-
rios.

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

Manutenção em funções

Excepto nos casos de destituição ou de renúncia, os titulares dos
órgãos sociais, deverão manter-se em funções até à data da posse dos
substitutos, mesmo que esta tenha lugar para além do período para
que hajam sido designados.

ARTIGO 21.º

Revogação das normas dispositivas
do Código das Sociedades Comerciais

Por deliberação dos accionistas, tomada por maioria dos votos
emitidos, poderão ser derrogadas as normas dispositivas do Código
das Sociedades Comerciais.

Certifico ainda que foi registada a nomeação dos órgãos sociais,
para o quadriénio de 2001-2004, com dispensa de caução dos ad-
ministradores, a saber:

Conselho de administração: presidente � Salvador Fernandes
Caetano, atrás identificado; vogais � engenheiro José Reis da Silva
Ramos, casado, residente na Avenida de Vasco da Gama, 467, em
Miramar, Arcozelo, deste concelho; e, Dr.ª Maria Angelina Martins
Caetano Ramos, casada, residente na dita Avenida de Vasco da
Gama, 467.

Órgão de fiscalização: fiscal único, efectivo � Ribeiro, Pires
& Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pessoa co-
lectiva n.º 50281641, inscrita na Conservatória do Registo Ofi-
cial de Contas sob o n.º 90, com sede na Rua de Sá da Bandei-
ra, 726, 3.º, direito, Porto, representada pelo Dr. Rui Alberto
Machado de Sousa, casado, inscrito na mesma Câmara sob o
n.º 668, residente na mesma morada; suplente � Dr. Manuel
Calvão Pires, casado, residente na Rua de Sá da Bandeira, 726,
3.º, direito, Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 672.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283498

AURORA GOMES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 637; identificação de pessoa colectiva n.º 500317909; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 44/20010904; pasta
n.º 2928.

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

Designação de gerentes de Ana Maria Sena Afonso, residente na
Rua de Pedro Hispano, 996, 2.º, Porto e Isabel dos Anjos Afonso,
residente na Rua de Faria de Guimarães, 440, Porto.

Data: 3 de Junho de 1991.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283323

FERREIRA & FIDALGO FERREIRA
COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6418; identificação de pessoa colectiva n.º 504117726; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 40/20010928; pasta
n.º 6418.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Junho de 2001.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260816

MARINADOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 189; identificação de pessoa colectiva n.º 502398167; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 25/20010927; pasta
n.º 5404.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quo-

tas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Quinta São Salvador � Investimentos e Turísticos, S. A., com

uma quota de 2500 euros; e
2) EDIGAIA � Imobiliária, S. A., com uma quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260727

ALVES & AMARAL � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4224; identificação de pessoa colectiva n.º 503644080; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010906; pasta n.º 4224.

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

Sede: deslocada para a Rua das Chieiras, 21, freguesia de Cani-
delo, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283510

AMIGOS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2764; identificação de pessoa colectiva n.º 503331775; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 60/
20010928; pasta n.º 2764.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua do Bonjardim, 726, freguesia de Santo
Ildefonso, Porto.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260859

IDVISION � TECNOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8994; identificação de pessoa colectiva n.º 504883615; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 10-11/20010928; pasta n.º 8914.

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

Cessação de funções de gerente de Ricardo Nuno Saldanha Tei-
xeira, por renúncia.

Data: 10 de Janeiro de 2001.
Designação de gerente de Rui Jorge Santana Trindade, solteiro,

residente na Rua de Franco Nogueira, 13, rés-do-chão, esquerdo,
Oeiras.

Data: 10 de Janeiro de 2001.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260786

MÁRIO & VALENTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 849; identificação de pessoa colectiva n.º 500381470; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 17/20010928; pasta
n.º 10 618.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco Manuel da Costa Araújo; e
2) Maria de Fátima de Oliveira Veloso Araújo, cada um com uma

quota de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260832

ENGIDESA � ENGENHARIA, INVESTIGAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6431; identificação de pessoa colectiva n.º 504119486; inscri-
ções n.os 3 e 5; números e data das apresentações: 49 e 51/
20010928; pasta n.º 6431.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 800 000$, em dinheiro, subscrito pelo sócio Rui Manuel.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 800 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 900 000$, pertencendo uma a cada um dos
sócios Manuel João Neves Soutelo e Luís Manuel de Brito Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica afecta a ambos os sócios Manuel

João Neves Soutelo e Luís Manuel de Brito Pereira, desde já nomea-
dos gerentes, com remuneração ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

Certifico ainda que, após transmissão de quotas, foram alterados
os artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 800 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 900 000$, pertencentes ao único sócio Manuel
João Neves Soutelo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel João Ne-
ves Soutelo, desde já nomeado gerente.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do único
gerente Manuel João Neves Soutelo.

É o que cumpre certificar.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260808

ERGOMÓVEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 212; identificação de pessoa colectiva n.º 502113057; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010921; pasta n.º 11 272.

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

Cessação de funções de gerente de António Augusto Campos
Ferreira da Silva, por renúncia.

Data: 16 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260336

SALGUEIRO & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 295; identificação de pessoa colectiva n.º 501254102; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/20010528; pasta
n.º 17 370.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo
de fusão e transformação de sociedade, tendo sido o capital refor-
çado com 100 289 200$,sendo 81 801 000$, que resulta da conver-
são do património das sociedades incorporadas e 18 488 200$, por
incorporação de reservas livres, regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salgueiro & Salgueiro, S. A., e a sua
duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida da República, 2387, da cidade de
Vila Nova de Gaia, podendo a mesma ser transferida, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, mediante simples de-
liberação do conselho de administração, o qual poderá ainda criar
ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação social, dentro ou fora do território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social: o comércio a retalho de alca-
tifas, cortinas, tapeçarias, papéis de parede, móveis, electrodomésti-
cos, candeeiros e artigos afins.
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CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 4.º

O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, dividido em 120 000 acções ao portador, no va-
lor nominal de 5000 euros cada uma, representadas por títulos de 1,
5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 e 5000 acções.

ARTIGO 5.º

Os aumentos do capital social, suas modalidades e montantes,
serão deliberados pela assembleia geral, nos termos previstos no
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

O capital social, poderá ser elevado, por uma ou mais vezes, até
ao limite de 1 000 000 euros, por decisão do conselho de administra-
ção e mediante parecer favorável do fiscal único ou conselho fiscal.

CAPÍTULO III

Acções

ARTIGO 7.º

O capital social será representado por acções ao portador.

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a ser tomada, sob pena
de caducidade, no prazo máximo de um ano a contar da data do
conhecimento do facto, poderão ser amortizadas acções, pelo respec-
tivo valor nominal e nos termos dos artigos 246.º e seguintes, do
Código das Sociedades Comerciais, nos seguintes casos:

a) Se as acções forem afectadas por qualquer tipo de acto, diligên-
cia ou decisão judiciais que, de algum modo, limitem ou retirem a
posse ou a propriedade das mesmas ao respectivo accionista titular;

b) em caso de declaração de falência ou insolvência do accionista;
c) Se o accionista não cumprir integral ou pontualmente as suas

obrigações sociais;
d) Se o accionista usar o direito à informação que a lei lhe con-

fere para daí retirar vantagens que causem prejuízo à sociedade ou
a algum accionista.

CAPÍTULO IV

Obrigações

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá emitir qualquer tipo de obrigações, incluídas as convertíveis
em acções, nos termos e condições permitidas pelo Código das So-
ciedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade: a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e, conforme a assembleia o delibere, um fiscal único ou
um conselho fiscal, sendo os respectivos membros remunerados ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral.

Da assembleia geral
ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, que depositem as respectivas acções na sociedade até,
pelo menos, oito dias antes da data prevista para a reunião.

ARTIGO 12.º

O accionista que seja uma pessoa colectiva, deverá comunicar à
sociedade e ao presidente da mesa da assembleia geral, qual a pes-
soa singular que o representará nos actos e eventos sociais em cada
ano civil, procedendo à respectiva identificação, podendo, sendo caso
disso, efectuar a respectiva substituição mediante nova comunicação,
a qual deverá ser entregue com, pelo menos, oito dias de antecedên-
cia do evento ou acto social mais próximo.

ARTIGO 13.º

A cada acção corresponderá um voto.

ARTIGO 14.º

Salvo o disposto no artigo 54.º e disposições imperativas do Có-
digo das Sociedades Comerciais, as assembleias gerais, serão con-
vocadas pelo presidente, nos termos da lei, através de publicações,
ou no caso das acções serem nominativas, por meio de carta regis-
tada, expedida com, pelo menos, 21 dias de antecedência, relativa-
mente à data designada para a reunião.

Da mesa da assembleia geral
ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral, é composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, sendo que, em caso de impedimen-
to do presidente, será o mesmo substituído pelo vice-presidente; no
caso de impedimento deste, pelo secretário, cabendo á assembleia
geral designar quem os substituirá no caso de impedimento simul-
tâneo de todos.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, será eleita por períodos de três anos,
sendo permitida a sua reeleição por um número indeterminado de
vezes.

Da administração
ARTIGO 17.º

A sociedade será gerida por um conselho de administração, o qual
terá as competências e funções estabelecidas na lei e do presente
contrato, sendo composto por três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, a qual deverá desde logo indicar o presidente, o
vice-presidente e o(s) vogal(ais), por um período de três anos, po-
dendo ser reeleitos por um número indeterminado de vezes.

ARTIGO 18.º

Sendo eleita uma pessoa colectiva para o conselho de administra-
ção, deverá a mesma comunicar à sociedade qual a pessoa singular
que a representará no exercício das respectivas funções em cada ano
civil, podendo esta ser substituída por aquela, em virtude de impe-
dimento, temporário ou definitivo ou outra causa.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração poderá delegar num ou mais admi-
nistradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração reunirá pelo menos, uma vez em
cada seis meses e, além disso, sempre que o presidente o convoque,
por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de qualquer
um dos administradores.

ARTIGO 21.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão os administra-
dores eleitos exercer, por conta própria ou alheia, actividades con-
correnciais com as da sociedade, sendo contudo, dispensada tal au-
torização sempre que o administrador demonstre já as exercer,
profissionalmente, há mais de um ano anteriormente à data da res-
pectiva eleição.

ARTIGO 22.º

Os administradores ficam dispensados da prestação de caução.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do presidente ou do vice-
presidente, ou ainda com a assinatura conjunta de dois vogais do
conselho de administração, em todos os actos e contratos, incluindo
os de leasing, aluguer de longa duração ou compra e venda de via-
turas automóveis.

Do conselho fiscal
ARTIGO 24.º

A sociedade será fiscalizada por um conselho fiscal ou fiscal
único, conforme for deliberado em assembleia geral, por um perío-
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do de três anos, podendo ser eleito por um número indeterminado
de vezes.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal reunirá, ordinariamente, nos termos do Código
das Sociedades Comerciais e, extraordinariamente, sempre que para
tanto for convocado por qualquer dos seus membros ou ainda, a
pedido do conselho de administração.

CAPÍTULO VI

Dissolução da sociedade

ARTIGO 26.º

A sociedade dissolver-se-á nos termos e formas previstas no Có-
digo das Sociedades Comerciais, devendo a assembleia geral, nomear
os respectivos liquidatários.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 27.º

Valendo como primeira deliberação, nos termos do artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais, designam-se desde já, para exer-
cerem funções no triénio de 2000-2002, ambos inclusivé, os seguin-
tes membros dos órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Edilberto Cardoso;
vice-presidente � Dr. António Paula Gonçalves; secretário � José
Alberto B. Brito;

b) Conselho de administração: presidente � Manuel Alves Sal-
gueiro; vice- presidente � engenheiro Manuel Silva Salgueiro; vo-
gal � Fernando de Oliveira Pereira;

c) Fiscal único: efectivo � Dr. João Duarte Santos Coelho, revi-
sor oficial de contas n.º 699, em representação de Henrique, Duarte
e Gonçalves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente �
Dr. Lino Augusto Rodrigues Vieira, revisor oficial de contas n.º 639,
em representação de Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quin-
tas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

É o que cumpre certificar.

1 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260280

AGUIABRAM � SOCIEDADE DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 838; identificação de pessoa colectiva n.º 502894792; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 34/20011003; pasta n.º 838.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 25 060,10 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 24 660,05 eu-
ros pelo sócio Augusto, 100,05 euros por Berryville e quanto a
100 euros, por cada um dos novos sócios Maria Estrela de Lima
Santos, José Pedro Correia de Aguiar Branco e Rodrigo Maria de
Azevedo Soares Cordeiro da Silveira.

Mais certifico que, a mesma foi transformada em sociedade anó-
nima, regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma CERTINVAN � Sociedade de Ges-
tão e Administração de Bens, S. A., e reger-se-á pelos presentes es-
tatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Falcão, 100, 1.º,
freguesia da Vitória, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou
decisão do administrador único:

a) A sede pode ser transferida para qualquer outro local do terri-
tório nacional;

b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional
ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social é a gestão e administração de bens e ou patri-
mónios próprios ou alheios.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e preferência dos accionistas

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado pelos accionistas.

2 � O capital social está dividido em 10 000 acções, com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

3 � Com observância das disposições legais aplicáveis, o capi-
tal social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao li-
mite de 100 000 euros, por deliberação do conselho de administra-
ção ou do administrador único, que fixará livremente, os termos da
operação.

4 � A autorização conferida no número anterior é válida pelo
prazo máximo legalmente permitido e poderá ser prorrogada, por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis, podendo assumir a forma escritural.

2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam
escriturais, haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500 ou 1000 acções.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados por alguma das quanti-
dades referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conversão das acções, bem como as de des-
dobramento ou concentração de títulos, correm por conta dos accio-
nistas, sendo o seu montante fixado por deliberação do conselho de
administração ou pelo administrador único.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, incluindo as convertíveis em acções,
em conformidade cm o que for deliberado em assembleia geral e
dentro das condições e limites autorizados por lei.

ARTIGO 8.º

Títulos representativos das acções

Os títulos representativos das acções, serão assinados por dois
administradores ou pelo administrador único, podendo as assinatu-
ras ser reproduzidas por meios mecânicos, desde que autenticadas
com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
praticar sobre elas, todas as operações que se mostrem convenien-
tes ao interesse social, observadas as disposições legais aplicáveis.

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

ARTIGO 10.º

Preferência na subscrição

1 � Na subscrições de novas acções, terão sempre preferência,
os accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem ou
nos termos definidos pela assembleia geral.
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2 � O accionista que não realizar integralmente, nos prazos es-
tabelecidos, o capital que tiver subscrito ficará sujeito aos juros de
mora fixados pelo conselho de administração, ou pelo administra-
dor único, durante o prazo de tolerância que o mesmo fixar.

3 � Findo o prazo, referido no número anterior, sem que o pa-
gamento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à
subscrição das novas acções a favor dos restantes accionistas, na
proporção das acções que estes já possuírem.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O administrador único ou o conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

a) Assembleia geral
ARTIGO 12.º

Participação na assembleia geral

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

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções neces-
sário a terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a perfazê-
lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os repre-
sentarem na assembleia geral.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa atri-
buir esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se repre-
sentar por não accionistas de nacionalidade portuguesa. As pessoas
colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que, para o
efeito, designarem.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores,
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por
carta, com a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela
sociedade.

5 � O administrador único, o fiscal único e os membros do con-
selho de administração e do conselho fiscal, que não sejam accio-
nistas, poderão participar nas reuniões da assembleia geral, mas sem
direito a voto.

ARTIGO 13.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista de, pelo menos, 100 acções
averbadas ou registadas em seu nome, nos livros da sociedade ou
depositadas em instituição de crédito e dele façam prova.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente e
dois secretários, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as
suas vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no pri-
meiro trimestre de cada ano, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização

da sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assem-

bleia geral, do conselho de administração ou o administração único,
do conselho fiscal ou o fiscal único e da comissão de remunerações;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-
dade, que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral
sempre que tal lhe seja solicitado pelo administrador único ou pelo
conselho de administração, pelo fiscal único ou pelo conselho fis-
cal ou por accionistas que possuam, pelo menos, acções correspon-

dentes ao valor do mínimo imposto por lei imperativa, ou na falta
dele, correspondentes a 7,5% do capital social e que lho requeiram
em carta com assinatura reconhecida pelo notário em que se indi-
quem, por precisão, os assuntos a incluir na ordem do dia e se jus-
tifique a necessidade de reunir a assembleia.

3 � A assembleia geral, convocada a requerimento dos accionis-
tas não se realizará se não estiverem presentes requerentes que se-
jam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido
para a convocação da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determi-
nados assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse di-
reito, deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta
em que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas
notarialmente reconhecidas.

5 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior, não
serão objecto de apreciação pela assembleia geral, se dos accionis-
tas requerentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar
na reunião o número exigido para tal requerimento.

6 � A exigência de a acta da assembleia ser lavrada por notário,
quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedência
mínima de cinco dias sobre a data da assembleia, em carta dirigida
ao conselho de administração e com a assinatura reconhecida por
notário.

ARTIGO 16.º

Convocação e constituição da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral, devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei e, na convocatória, pode desde logo, ser marcada em segunda data
para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na primei-
ra data marcada.

2 � A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo nos casos em que a lei ou o contrato dispuserem de modo
diferente.

3 � Não podendo, por falta de quórum, funcionar em primeira
reunião, será convocada, nos termos legais, nova reunião que pode-
rá funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número de ac-
cionistas presentes ou representados e o quantitativo do capital a que
as respectivas acções correspondam.

b) Administrador único ou conselho de administração
ARTIGO 17.º

A sociedade é gerida por um administrador único ou por um con-
selho de administração, eleitos em assembleia geral, que poderão ser
accionistas ou não e dispensados de prestar caução, salvo disposi-
ção em contrário de norma imperativa.

ARTIGO 18.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração será composto por três, cinco
ou sete membros, um dos quais será o presidente, eleitos pela assem-
bleia geral.

2 � A assembleia geral que proceder à eleição pode designar, de
entre os vogais, um vice-presidente que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 19.º

Atribuições do administrador único ou conselho
de administração

Compete ao administrador único ou ao conselho de administra-
ção, para além do mais consignado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos e
orçamentos anuais e plurienais, bem como os relatórios periódicos
de execução;

b) Estabelecer a organização interna da sociedade e delegar os
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os ac-
tos que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, comprometen-

do-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se
deles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer proces-
sos judiciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;
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g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis
ou imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em agru-
pamentos complementares de empresas;

h) Contrair quaisquer obrigações, empréstimos ou financiamentos;
i) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,

definindo a extensão dos respectivos mandatos;
l) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos de algum

administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 60 dias
a contar da sua falta, cessando o administrador designado nas suas
funções no fim do período para o qual os outros administradores
foram eleitos.

ARTIGO 20.º

Delegações de competências do conselho de administração

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de admi-
nistração, pode delegar competências em qualquer dos seus membros.

2 � Em especial, o conselho de administração, pode incumbir
uma comissão de exercer permanente e colectivamente a gestão cor-
rente da sociedade, que tomará o nome de comissão executiva e que
será constituída nos termos legais.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Administrador único;
b) Dois membros do conselho de administração;
c) Um membro do conselho de administração e de um procurador;
d) Dois procuradores conjuntamente, no âmbito dos poderes que

lhes tiverem sido atribuídos.

ARTIGO 22.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração, reunirá obrigatoriamente pelo
menos, uma vez por trimestre e extraordinariamente, sempre que for
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de,
pelo menos, dois dos seus membros.

2 � As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas com um voto favorável da maioria dos
membros presentes ou representados.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro mediante carta dirigida ao presidente, mas cada ins-
trumento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

c) Fiscal único ou conselho fiscal
ARTIGO 23.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade, será exercida por um fiscal único
ou por um conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal será composto por três membros efectivos,
um dos quais presidente e dois suplentes, sendo um dos membros
efectivos e um dos suplentes, revisores oficiais de contas ou socie-
dades de revisores oficiais de contas, enquanto a lei o impuser.

3 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

ARTIGO 24.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente, pelo menos, uma
vez por trimestre.

2 � O conselho reúne-se sempre por iniciativa do seu presidente
ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

Aplicação de resultados

1 � Anualmente será dado um balanço com referência a 31 de
Dezembro e os lucros apurados terão a seguinte aplicação:

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal até ao respectivo limite;

b) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel do conselho de administração ou do administrador único, se a
ela houver lugar;

c) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas, adiantamen-
tos sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as
disposições legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral delibera livremente por maioria simples
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

ARTIGO 26.º

Remuneração e regime de previdência social

1 � Os membros dos órgãos sociais eleitos, terão as remunera-
ções fixas e ou variáveis, que lhes forem fixadas por uma comissão
de remunerações, composta por três membros, eleitos trienalmente
pela assembleia geral, que escolherá o presidente, o qual terá voto
de qualidade, e com poderes para celebrar contratos de trabalho com
cada administrador.

2 � Os administradores poderão ter direito a reforma, devendo
as respectivas condições ser fixadas contratualmente com cada um
deles pela comissão referida no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 27.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais eleitos, sê-lo-ão por três anos, sendo sem-
pre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais, consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades, salvo
diferente imposição legal.

ARTIGO 28.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria repre-
sentativa de 75% do capital realizado.

ARTIGO 29.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão li-
quidatária constituída pelos membros do conselho de administração
em exercício, se a assembleia geral não deliberar doutro modo.

ARTIGO 30.º

Foro competente

Para os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus
herdeiros ou representantes, ou a outros membros dos órgãos sociais
é competente o foro da comarca da sede social, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

ARTIGO 31.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação em assembleia geral dos só-
cios.

ARTIGO 32.º

Designação dos órgãos sociais

São designados para exercer os respectivos cargos no triénio de
2001 a 2003, os seguintes membros:

Assembleia geral: presidente � Dr. José Pedro Correia de Aguiar-
Branco; secretários � Dr.ª Maria Estrela Lima Santos Bernardo
Manuel Meneres Aguiar-Branco.

Administrador único: Dr. Augusto Fernando Correia de Aguiar-
Branco, separado judicialmente, residente na Rua de José Falcão,
100, 1.º, no Porto.

Fiscal único: efectivo � Ribeiro e Azevedo, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, n.º 99, representada pelo Dr. José Luís
Pinto de Azevedo, casado, residente na Rua de Rui Gameiro, 381,
Custóias, Matosinhos; suplente � Dr. Carlos Augusto Azevedo
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Duarte, revisor oficial de contas n.º 717, residente na Avenida da
República, 1651, 1.º, esquerdo, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261251

TRANSPORTES LUÍS MOREIRA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3675; identificação de pessoa colectiva n.º 503529788; inscri-
ções n.os 2 e 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 8-10/20011003; pasta n.º 3675.

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

Designação de gerente de Maria Laurinda de Oliveira Tavares
Macedo, casada.

Data: 23 de Julho de 1998.
Certifico ainda que foi aumentado o capital com 40 024,04 euros, em

dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos sócios, ficando em conse-
quência alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma de 49 500 euros,
do sócio Luís Alberto Macedo Moreira; e outra de 500 euros, da
sócia Maria Laurinda de Oliveira Tavares Macedo.

Mais certifico que foi registada a cessação de funções de João
Manuel de Sousa Alvim Guerreiro Boto, por destituição.

Data: 16 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261235

TEARES DA MODA, PRODUÇÃO E REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3543; identificação de pessoa colectiva n.º 503500410; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 48 e 50/20011016; pasta n.º 3543.

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

Cessação de funções de gerente de Joaquim Fernando Rodrigues
Gonçalves, por renúncia.

Data: 24 de Julho de 2001.
Mais certifico que foi aumentado o capital com 72 300$, em dinhei-

ro, subscrito pelo único sócio, ficando em consequência alterados os
artigos 3.º e 4.º n.os 2 e 3, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, cuja quota é de igual valor e pertence ao sócio Jorge
Alberto da Silva Vilar Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Continua designado gerente o sócio Jorge Alberto da Silva

Vilar Ribeiro.
3 � A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos,

com a intervenção do gerente Jorge Alberto da Silva Vilar Ribeiro.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261243

TÁXIS RIBEIRO & LEONILDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 052; identificação de pessoa colectiva n.º 505364840; aver-

bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20011009; pasta n.º 10 052.

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

Cessação de funções de gerente de Leonilde de Jesus Pereira, por
renúncia.

Data: 19 de Março de 2001.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261510

ELECTROPOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 103; identificação de pessoa colectiva n.º 500532486; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20011009; pasta
n.º 21 857.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261472

RESTAURANTE O SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5126; identificação de pessoa colectiva n.º 503827894; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 35/20011010; pasta
n.º 5126.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 7230$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 4.º e 6.º, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 15 000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 13 500 euros, da sócia Maria do Céu
Azevedo Teixeira Ribeiro; e outra de 1500 euros, da sócia Catarina
Raquel Teixeira Morais.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, são necessárias as assinaturas de ambas as gerentes.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261464

ADALPI � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8961; identificação de pessoa colectiva n.º 504910183; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: of. 24 e 25/20011010; pasta n.º 8961.

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

Cessação de funções de gerente de Raul Manuel Martins Prata de
Almeida, por renúncia.

Data: 19 de Julho de 2001.
Sede: deslocada para a Rua de Bento Júnior, 123, Porto.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261456
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CONTABILIDADE ECONÓMICA EUROPEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 672; identificação de pessoa colectiva n.º 502101431; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011008; pasta n.º 17 259.

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 na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Daniel Domingues, com uma quota de 4500 euros; e
2) Manuel Joaquim Gomes Macedo Fernandes, com uma quota

de 500 euros.

É o que cumpre certificar.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 14261340

HDP � GABINETE DE SERVIÇOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5030; identificação de pessoa colectiva n.º 503825310; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20011008; pasta n.º 5030.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Avenida da Boavista, 957, 2.º, freguesia

de Massarelos, Porto.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261359

CASA DA COSTA � PROMOÇÕES E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5552; identificação de pessoa colectiva n.º 50391675; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20011008; pasta n.º 5552.

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

Cessação de funções de gerente de Maria Helena Azevedo Mo-
reira da Costa, por renúncia.

Data. 5 de Julho de 2001.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261367

SOCIEDADE FARMACÊUTICA CRUZ FERREIRA
& MARQUES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3333; identificação de pessoa colectiva n.º 503454060; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20011008; pasta n.º 3333.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Avenida Beira Mar, 1071, edifício E, 2.º,

direito, freguesia de Canidelo, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261375

ALFREDO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 937; identificação de pessoa colectiva n.º 501157891; ins-

crição n.º 12; número e data da apresentação: 15/20011009; pasta
n.º 12 436.

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

Designação de gerente de José Rafael Lucas Magalhães, casado,
residente na Avenida da República, 1956, 9.º, Vila Nova de Gaia.

Data: 8 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261383

BPI DEALER � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1292; identificação de pessoa colectiva n.º 502182342; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresenta-
ção: 17/20011009; pasta n.º 4616.

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

Cessação de funções de Miguel José Rocha Castro Corte-Real, do
cargo de vogal do conselho de administração.

Data: 30 de Novembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261391

CIMAQUE � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 800; identificação de pessoa colectiva n.º 501502726; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação. 1/20011009; pasta
n.º 21 205.

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

Reforço, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco Paulo Magalhães Bastos, com uma quota de

1500 euros;
2) José Luís Coutinho de Sampaio Morais;
3) Maria Paula Coutinho Dias de Morais;
4) José Pedro Ferreira de Sampaio Morais;
5) Maria Eduarda Coutinho Dias de Morais; e
6) Maria de Fátima Ferreira de Sampaio Morais,

cada uma com uma quota de 700 euros.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261499

EFANOR � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 404; identificação de pessoa colectiva n.º 501427341; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20011009; pasta n.º 279.

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

Sede: deslocada para a Avenida da Boavista, 1245, 7.º, freguesia
de Lordelo do Ouro, Porto.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261545
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FILIPE GOMES & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 135; identificação de pessoa colectiva n.º 505416956; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20011009; pasta n.º 10 135.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Avenida dos Descobrimentos, 1193, EB

13, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261553

FOZ GARDEN � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 195; identificação de pessoa colectiva n.º 501879269; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 36/20011003; pasta n.º 8802.

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

Designação dos órgãos sociais para 2000-2002:
Conselho de administração: presidente � Rui Jorge Guimarães

Dias da Costa, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 37, 2.º,
A, Porto; vogais � Álvaro Cerdeiro do Coto, casado, residente na
Rua do Prof. Bento de Jesus Caraça, 67, 2.º, direito, Porto; e, Leo-
nel Gomes Mateus, casado, residente em Sobreda, Almada.

Fiscal único: efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Manuel Carlos
Monteiro, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Abranches Ferrão, 4, 3.º, B, Lisboa; suplente � Mendes, Ferreira
& Soutinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por José Augusto Silva Mendes, revisor oficial de contas, resi-
dente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4.º, Porto.

Data: 28 de Dezembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261227

GRINGO � CONSTRUÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 904; identificação de pessoa colectiva n.º 501957707; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20011002; pasta n.º 17 109.

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

Cessação de funções de gerente de Joaquim Rodrigues de Oliveira,
por renúncia.

Data: 31 de Agosto de 2001.

É o que cumpre certificar.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261030

DORMA PORTUGAL � SISTEMAS DE CONTROLO
PARA PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3573; identificação de pessoa colectiva n.º 503501220; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/20011009; pasta n.º 3573.

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

Mais certifico que foi a mesma transformada em sociedade uni-
pessoal, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Dorma Portugal, Sistemas
de Controlo para Portas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
dos Castelos, 345-A, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a agência e representação comercial
de todo o tipo de artigos em metal, designadamente, sistemas de fe-
chos, mecanismos de comando e accionamento automático de por-
tas, assim como sistemas de segurança e emergência, com todos os
seus componentes e acessórios. Prestação de assistência técnica e
manutenção. Participação como sócia noutras sociedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma só quota da sua única sócia
Dorma Vertrieb International, GmbH.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência compete a um ou mais gerentes designados pela
assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou de
um procurador, neste último caso nos precisos termos do respectivo
instrumento de mandato.

3 � Havendo dois ou mais gerentes nomeados, a aquisição, ven-
da ou oneração de participações sociais noutras sociedades terá que
ser outorgada por dois gerentes ou por um gerente e um procurador.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica autorizada a celebrar entre ela e a sociedade,
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única pode fazer-se representar nas assembleias gerais da
sociedade, por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do
artigo 249.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

Anualmente será dado balanço, com referência a 30 de Junho ou
a qualquer outra data mediante simples deliberação da assembleia
geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos 5% para a reserva
legal e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer limite,
deliberar afectar a outras reservas ou à realização de outros fins ou
interesses da sociedade, serão distribuídos pela sócia única.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se por deliberação da sócia única ou
nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liqui-
datários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261529

CENTRALMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6227; identificação de pessoa colectiva n.º 504074954; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 16/20011009; pasta n.º 6227.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 23.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 23.º

Competências

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

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

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer viaturas;
c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis, após pare-

cer favorável do conselho fiscal;
d) Praticar todos os actos e contratos necessários à gestão da so-

ciedade, nomeadamente, emissão de letras, livranças, cheques e ex-
tractos da factura;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 291 � 18 de Dezembro de 2001 27 026-(231)

e) Abrir ou encerrar estabelecimentos ou partes dos mesmos;
f) Adquirir participações noutras sociedades, com o mesmo ou

diferente objecto, e participar em agrupamentos complementares de
empresas ou entidades similares, após parecer favorável do conse-
lho fiscal;

g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta, após deliberação unânime de todos os seus membros;

h) Afiançar e prestar garantias a sociedade em cujo capital social
tenha de algum modo participação, após parecer favorável do con-
selho fiscal.

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

j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando,
desistindo e transigindo em quaisquer processos, e aceitar arbitragens
para a resolução de quaisquer conflitos;

k) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categorias de actos, certos e determinados

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261537

GRÁFICA VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6954; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 8/20010314; pasta n.º 6954.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi exonerada de gerente, Maria
Helena Lucena Cardoso, por renúncia, em 7 de Setembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10283315

ANTÓNIO GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 841; identificação de pessoa colectiva n.º 500313172; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 26/20010921; pasta
n.º 21 288.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro subscrito proporcionalmente pe-

los sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Artur Rodrigues Gomes, com uma quota de 4000 euros; e
2) Georgina Tavares Marques, com uma quota de 1000 euros.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260301

CONFEITARIA CARLZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 261; identificação de pessoa colectiva n.º 502118865; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 30/20010921; pasta n.º 19 301.

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 pelos sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Manual Sousa Leite da Silva; e
2) Maria Virgínia Peres Peixoto da Silva, cada um com uma quota

de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260310

IBEROGESTÃO � GESTÃO INTEGRADA E TECNOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 458; identificação de pessoa colectiva n.º 502136260; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 44/20010920; pasta
n.º 15 669.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os artigos 3.º
e 5.º e aditado o artigo 9.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros, e está dividido em duas quotas: sendo uma de
41 400 euros, pertencente ao sócio Alfredo Manuel Portela de Aze-
vedo; e uma de 3600 euros, pertencente ao sócio João Miguel Ro-
sas Alves.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunera-
dos ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente, o sócio Alfredo Manuel
Portela de Azevedo, com direito especial à gerência.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente Alfredo
Manuel Portela de Azevedo, ou pela assinatura conjunta de dois
outros gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente,

viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis e dar ou ad-

quirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a parte
destinada à reserva legal, terão o destino que lhes for fixado por
maioria simples, em assembleia geral.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260271

CORDALYS � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8267; identificação de pessoa colectiva n.º 504717049; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010924; pasta n.º 8267.

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

Sede: deslocada para a Rua da  Cidade de Bristol, 135, freguesia
de Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260360

TRANSPORTES JOSÉ TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1769; identificação de pessoa colectiva n.º 503153044; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/20010921; pasta
n.º 1769.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital com
8 024 100$, em dinheiro subscrito proporcionalmente pelos sócios.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes José Tavares, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Tapada da Marinha, 287, rés-do-chão, direito,
traseiras, da freguesia de Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido nas duas quotas seguintes: uma no valor
nominal de 49 500 euros, pertencendo ao sócio José Maria Rolo
Guimarães Tavares; e outra de 500 euros, pertencendo à sócia Ana
Paula Pinto Loureiro Tavares.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260344

CLIP � COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1726; identificação de pessoa colectiva n.º 503110175; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 21/20010920; pasta
n.º 1726.

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

Designação dos órgãos sociais para 2000-2002:
Conselho de administração: presidente � Manuel Soares de Oli-

veira Violas, casado, residente na Rua 27, 201, 6.º, Espinho; vo-
gais � Augusto Manuel Fonseca da Silva, casado, residente na Rua
do Padinho, 162, Vilar do Pinheiro; John Edward Leon Miller, ca-
sado, residente na Praceta de Bernardo Santareno, 105, 3.º, direito,
Matosinhos; Teresa Maria de Seabra Van Zeller Bettencourt, casa-
da, residente na Rua de Conceição Fernandes, 385, Vila Nova de
Gaia; administador-delegado � Ruben Duarte de Freitas Cabral,
casado, residente na Estrada Exterior da Circunvalação, 13 446,
Matosinhos.

Conselho fiscal: presidente � Fritz Johan Joseph Spauwen, ca-
sado, residente na Avenida do Marechal Gomes da Costa, 703, Porto;
vogal � Rui Silva Príncipe Santos, casado, residente na Avenida da
República, 274, 9.º, habitação 93, Matosinhos; revisor oficial de
contas � Jorge Manuel Felizes Morgado, casado, residente na Rua
de Alfredo Keil, 273, 6.º, E, Porto; suplente � Jorge Bento Mar-
tins Ledo, casado, residente na Rua da Fresca, 263, Matosinhos.

Data: 31 de Maio de 2000.

É o que cumpre certificar.

30 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260174

AMPARIMÓVEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5524; identificação de pessoa colectiva n.º 503376051; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20010921; pasta n.º 5524.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 502 410$, sendo 450 840$, em dinheiro, subscrito pelo

sócio Norhold e 51 570$, em reservas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) NORHOLD � Gestão, Investimentos e Participações, L.da, com

uma quota de 4890 euros; e
2) Paulo António de Aguirre y Mendes, com uma quota de

110 euros.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260352

CONSIGNAÇÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5621; identificação de pessoa colectiva n.º 504010140; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20010924; pasta n.º 5621.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi exonerado de gerente
João Manuel da Silva Crespo, por renúncia, em 12 de Julho de 2000.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260409

FRANCISCO AMORIM DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 334; identificação de pessoa colectiva n.º 502479205; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20010924; pasta
n.º 334.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos

sócios.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco Amorim da Costa; e
2) Maria de Fátima Vieira de Sá Costa, cada um com uma quota

de 2500 euros.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260395

MANUEL DA SILVA & GONÇALVES � COMÉRCIO
POR GROSSO E A RETALHO DE MATERIAL ELÉCTRICO

E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6484; identificação de pessoa colectiva n.º 504125389; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20010924; pasta
n.º 6484.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram alterados os arti-
gos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 500 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas de 750 000$, uma de cada um dos
sócios Carla Alexandra Castro Gonçalves e Manuel Nuno Fernando
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um gerente, sendo
isso suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � É designado gerente o sócio Manuel Nuno Fernandes Gon-
çalves.

É o que cumpre certificar.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14260387

BRUNHILL � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3371/950706; identificação de pessoa colectiva n.º 503453790;
data da apresentação: 20010720; pasta n.º 3371.

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

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13700936
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BAZAR DO LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2196/940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503198196;
data da apresentação: 20010720; pasta n.º 2196.

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

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13700944

JORGE AMORIM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9033/00602; identificação de pessoa colectiva n.º 504616005;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 933.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701223

N. O. S. NORTE � NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO
DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, MARKETING

E MERCHANDISING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9508/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 505153432; data da apresentação: 20010723; pasta n.º 9508.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701231

SENHORA GALINHA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9476/001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505149389;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 9476.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701258

ANTERO RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 455/890404; identificação de pessoa colectiva
n.º 502133708; data da apresentação: 20010720; pasta n.º 19 077.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701266

DR. A. JORGE ROZEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4426/960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503679879;
data da apresentação: 20010724; pasta n.º 4426.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701274

EUROPAVISÃO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4072/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503600601;
data da apresentação: 20010724; pasta n.º 4072.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701282

S. SALVADOR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1907/940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503142395;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 1907.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12629758

CASTILHO & ASSOCIADOS, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9798/010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505242176;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 9798.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06281052

CAROLINA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3991/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503587826;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 3991.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10210938

A NOVA TRANSPORTADORA DO BONJARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 182/890809; identificação de pessoa colectiva
n.º 502201401; número e data da apresentação: 4095/20010723;
pasta n.º 9321.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272520
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SOCOGAIA � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 9318/
000823; número e data da apresentação. 4094/20010723; pasta n.º 9318.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272539

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

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3182/950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503417270;
número e data da apresentação: 4086/20010723; pasta n.º 3182.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272555

MARLENI � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
PARA BÉBÉ E CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3078/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503397598;
número e data da apresentação: 4099/20010723; pasta n.º 3078.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272563

THOR � COMÉRCIO ARTIGOS DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5124/970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503828548;
número e data da apresentação: 4157/20010724; pasta n.º 5124.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272571

JOAQUIM COSTA � CONTABILIDADE
E ASSESSORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4614/960916; identificação de pessoa colectiva n.º 503720917;
número e data da apresentação: 4139/20010724; pasta n.º 4614.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272580

COLAS DRAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 267/920506; identificação de pessoa colectiva n.º 502755440;
número e data da apresentação. 4257/20010726; pasta n.º 267.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272598

FUSO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5002/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503805319;
número e data da apresentação. 4252/20010726; pasta n.º 5002.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14272601

ESTÚDIOS MAGANO � ANÚNCIOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 987/840810; identificação de pessoa colectiva
n.º 501479082; número e data da apresentação: 20010730; pasta
n.º 2477.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701738

A. LOPES DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 532/790302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500853916; data da apresentação: 20010730; pasta n.º 7532.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701711

PREDUAL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2731/941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503322350;
data da apresentação: 20010731; pasta n.º 2731.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701703

ACOSTERRAS � ALUGUER DE MÁQUINAS
COM CONDUTOR, TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7550/990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504308351;
data da apresentação: 20010730; pasta n.º 7550.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701690
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CONSPROTEGE � CONSTRUÇÃO CIVIL E PROTECÇÃO
DA NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7458/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504659219;
data da apresentação: 20010731; pasta n.º 7458.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13630008

TECNODIÂMETRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE CILINDROS PARA GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7907/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504745123;
data da apresentação: 20010731; pasta n.º 7907.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701681

NUNO AMARAL & EDUARDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7711/990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504430343;
data da apresentação: 20010730; pasta n.º 7711.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701673

CARDOSO & CARVALHO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6910/980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504216007;
data da apresentação: 20010731; pasta n.º 6910.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701657

ERNESTO MOREIRA ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8613/20000208; identificação de pessoa colectiva
n.º 504844512; data da apresentação: 20010730; pasta n.º 8613.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701649

F. R. M. � PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9653/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505104903;
data da apresentação: 20010730; pasta n.º 9653.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701630

ANDREAS � INDÚSTRIA DE SOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 657/860902; identificação de pessoa colectiva
n.º 501708464; data da apresentação: 20010730; pasta n.º 10 795.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701622

CORDEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 437/711001; identificação de pessoa colectiva n.º 500076553;
data da apresentação: 20010731; pasta n.º 2171.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12657352

CAFÉ NEOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1706/931111; identificação de pessoa colectiva n.º 503110302;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 1706.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701614

ANTÓNIO AUGUSTO ALVES DA CUNHA
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8635/000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504665421;
data da apresentação: 20010726; pasta n.º 8635.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701606

JORGE VALDEMAR & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4955/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503792251;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 4955.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701592
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CACEFIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6111/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504049453;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 6111.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701584

MANUEL SARAIVA & ANTÓNIO SOBRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7694/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504381610;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 7694.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701576

JÚLIO S. VAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6359/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504097865;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 6359.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701568

REIS & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 666/921012; identificação de pessoa colectiva n.º 502859164;
data da apresentação: 20010723; pasta n.º 666.

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

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13701550

ALFREDO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 150/690213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500308780; data da apresentação: 20010726; pasta n.º 3700.

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

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
nuela da Silva Fernandes. 14254867

A. PORTUGUÊS & C. LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8859; identificação de pessoa colectiva n.º 504912461; inscrição
n.º 2;número e data da apresentação: 34/20011009; pasta n.º 8859.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 49 115 500$, em dinheiro, subscrito na proporção das quotas.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Português & C. Lima, L.da, com
sede na Alameda Eça de Queirós, 19, 1.º, esquerdo, freguesia do
Bonfim, cidade e concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma do valor nomi-
nal de 200 000 euros, pertencente ao sócio António Luís Reynolds
de Mendonça Português; e outra do valor nominal de 50 000 euros,
pertencente à sócia Carla Alexandra Pereira Machado Lima.

É o que cumpre certificar.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261502

CONGRETUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4530-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502387882; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 19/20011003; pasta n.º 4530-A.

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

Designação dos órgãos sociais para o na ode 2000:
Administrador único: João dos Santos, casado, residente na Rua

de António Correia, 1, 1.º, esquerdo, Amadora.
Fiscal único: efectivo � A. Gonçalves Monteiro & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representado por Fer-
nando da Silva Rente, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de João de Deus, 6, 6.º, sala 602, Porto; suplente � António
Soares, revisor oficial de contas, residente com o anterior.

Data: 31 de Março de 2000.

É o que cumpre certificar.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
14261170

SANTARÉM
ALCANENA

AGROPASTORIL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Cabeça da Arroteia, 4, Monsanto, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 566/
130993; identificação de pessoa colectiva n.º 503061280; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/010927.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi registado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001/
2004: conselho de administração: presidente � Manuel Santana
Epifânio, casado, residente em Monsanto; secretário: Paulo Manuel
Martins Epifânio, casado, residente em Monsanto; vogal: Susana
Maria Martins Epifânio Frazão Aparício, casada, residente em
Monsanto; conselho fiscal: presidente � Rogério José da Costa
Ramalho, casado, residente na Rua do Engenheiro Cancela de Abreu,
bloco A, 1.º Centro, Alcanena; vogais: Vítor Manuel Ferreira Lúcio
da Silva, casado, revisor oficial de contas, residente na Praça de
Nuno Rodrigues dos Santos, 21, 7.º, direito, Lisboa; e António
Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua do General Firmino Miguel,
3, torre 2, 1.º A e B, Lisboa, representada por António Manuel
Mendes Barreira, revisor oficial de contas, residente na Rua dos
Soeiros, 316, 3.º, direito, Lisboa; suplente: Américo Henriques Go-
mes da Cruz Reinaldo, revisor oficial de contas, casado, residente
na Avenida de Dom Pedro V, 13, 2.º direito, Linda-a-Velha. Data
da deliberação: 13 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14145715
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MULTIDESENHO � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Cabeço da Barreira, 129, Minde, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 618/
210994; identificação de pessoa colectiva n.º 502156600; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; número e data das
apresentações: (Of.) 4 e 5/011001.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente, Luís António Simões, por renún-
cia em 6 de Setembro de 2001; e que foi aumentado o capital so-
cial em 9 624 100$, em dinheiro, subscrito pelos sócios; João Car-
los da Silva Ferreira, 9 548 859$; e Maria do Carmo Rodrigues
Marques Ferreira, 75 241$, tendo em consequência do aumento e da
redenominação sido dada nova redacção aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º
do pacto que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma MULTIDESENHO �
Arquitectura e Engenharia, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço
da Barreira, 129, freguesia de Minde, concelho de Alcanena.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a elaboração de projectos de arquitec-
tura e engenharia; avaliações de imóveis; construção de imóveis
para venda; compra e venda de imóveis; construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma quota no
valor nominal de 49 500 euros, pertencente ao sócio João Carlos
Silva Ferreira; uma quota no valor nominal de 500 euros, pertencente
à sócia Maria do Carmo Rodrigues Marques Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou não, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
continuando a exercer as funções de gerente o sócio João Carlos
Silva Ferreira.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14145731

ENTRONCAMENTO

EUROBASTÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 13, rés-do-chão E,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 409; identificação de pessoa colectiva n.º 503638706; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08687250

SERRALHARIA ALCÍDIO CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 16-B, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010605.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

Constituição da sociedade

Alcídio da Conceição Lopes Caldeira, natural da freguesia e con-
celho do Entroncamento, residente na Rua de D. Pedro V, 16-B, na
freguesia e concelho de Entroncamento, casado no regime de comu-
nhão de adquiridos com Maria José Marta Gomes Caldeira, vem
constituir uma sociedade unipessoal por quotas que se rege pelos
seguinte artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Alcídio Caldeira,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 16-B,
na freguesia e concelho do Entroncamento.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do território nacional e serem criadas sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, tendo dado entrada na caixa social e corresponde
à única quota detida pelo sócio Alcídio da Conceição Lopes Cal-
deira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos votos representativos do capital so-
cial, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 150 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Alcídio da
Conceição Lopes Caldeira.

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

ARTIGO 6.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.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692319

C. S. N. CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, lote 2, 1.º, direito,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 503706000; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/010611.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 400 000$ para 50 120 500$ e redenominado em euros, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 250 000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 125 000 euros, uma de cada um dos sócios António Ma-
ria Alves e Umbelina Marques Alves.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692327



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 291 � 18 de Dezembro de 200127 026-(238)

LAMELAS ÓPTICA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Eduardo Victor das Neves, 10,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 591; identificação de pessoa colectiva n.º 505002957; data da
apresentação: 13062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692343

F. BRANCO � GESTÃO E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Fialho de Almeida, 1, 1.º, direito,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 67; identificação de pessoa colectiva n.º 501185690; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692351

DR. PATAS � CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO
DO ENTRONCAMENTO, L.DA

Sede: Rua de Abílio César Afonso, 40,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 533; identificação de pessoa colectiva n.º 504774611; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692360

A. FARIA DA SILVA, L.DA

Sede: Casais Formigas, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 170; identificação de pessoa colectiva n.º 501361049; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692378

MOCARSIL, SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote I, 18,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 339; identificação de pessoa colectiva n.º 503150614; data da
apresentação: 280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692386

ENTRÓNICA � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Penafiel, 12 de polícia,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 175; identificação de pessoa colectiva n.º 502427922; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08692106

SECOMÁTICA � TINTURARIA DE JERÓNIMOS, L.DA

Sede: Travessa Projectada à 25 de Abril, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 65; data da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08687196

ALVES, MENDES & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 74; identificação de pessoa colectiva n.º 500310351; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08687200

ALVES, MENDES & CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de D. João II, 3, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 69; identificação de pessoa colectiva n.º 500206589; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08687218

GODAL � INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua Projectada à Pedro Álvares Cabral, 4,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 169; identificação de pessoa colectiva n.º 500127417; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos das contas da sociedade em epígrafe, referente ao ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Castro Moreira. 08687226

IVO REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Pedro Álvares Cabral, 10, 1.º, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 503020400; data da
apresentação: 28062001.






