
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

PARTE B

4. Empresas � Registo comercial
Aveiro ........................................................... 27 172-(123)
Beja ............................................................... 27 172-(135)
Braga ............................................................. 27 172-(137)
Bragança ....................................................... 27 172-(139)
Castelo Branco ............................................. 27 172-(140)

Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2001

2.º SUPLEMENTO

Número 293
2.º SUPLEMENTO

III
S É R I E

Coimbra ........................................................ 27 172-(141)
Évora ............................................................ 27 172-(160)
Faro ............................................................... 27 172-(171)
Guarda ........................................................... 27 172-(186)
Leiria ............................................................. 27 172-(192)
Lisboa ............................................................ 27 172-(198)
Portalegre ..................................................... 27 172-(225)
Porto ............................................................. 27 172-(226)

PARTE A

3. Diversos
Balancetes ..................................................... 27 172-(15)

















DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 293 � 20 de Dezembro de 2001 27 172-(121)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ....................................................................... 27 172-(123)
Ansião ........................................................................ 27 172-(192)
Aveiro ......................................................................... 27 172-(127)
Avis ............................................................................. 27 172-(225)
Barrancos .................................................................. 27 172-(135)
Beja ............................................................................ 27 172-(136)
Caldas da Rainha ..................................................... 27 172-(193)
Campo Maior ............................................................ 27 172-(225)
Cascais ....................................................................... 27 172-(198)
Castelo de Paiva ....................................................... 27 172-(127)
Coimbra ..................................................................... 27 172-(141)
Elvas ........................................................................... 27 172-(226)
Espinho ...................................................................... 27 172-(127)
Esposende .................................................................. 27 172-(137)
Évora ......................................................................... 27 172-(160)
Faro ........................................................................... 27 172-(171)
Fornos de Algodres ................................................... 27 172-(186)
Guarda ....................................................................... 27 172-(186)
Lagoa (Algarve) ........................................................ 27 172-(171)
Lisboa:

2.ª Secção .......................................................... 27 172-(208)
3.ª Secção .......................................................... 27 172-(212)
4.ª Secção .......................................................... 27 172-(214)

Loulé .......................................................................... 27 172-(174)
Lousada ..................................................................... 27 172-(226)
Marinha Grande ........................................................ 27 172-(196)
Mealhada ................................................................... 27 172-(127)
Mira............................................................................ 27 172-(159)
Mirandela .................................................................. 27 172-(139)
Oliveira de Azeméis ................................................... 27 172-(130)
Paredes ...................................................................... 27 172-(228)
Peniche ...................................................................... 27 172-(198)
Pinhel ......................................................................... 27 172-(189)
Portel ......................................................................... 27 172-(164)
Redondo .................................................................... 27 172-(164)
São Brás de Alportel ................................................. 27 172-(182)
Seia ............................................................................ 27 172-(190)
Serpa .......................................................................... 27 172-(136)
Silves .......................................................................... 27 172-(183)
Tábua ......................................................................... 27 172-(159)
Vagos ......................................................................... 27 172-(131)
Vale de Cambra ........................................................ 27 172-(131)
Vieira do Minho ........................................................ 27 172-(138)
Vila do Bispo ............................................................. 27 172-(185)
Vila Franca de Xira .................................................. 27 172-(224)
Vila Velha de Ródão ................................................. 27 172-(140)
Vila Viçosa ................................................................. 27 172-(170)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 293 � 20 de Dezembro de 2001 27 172-(123)

AVEIRO
ÁGUEDA

ATELIER DE PINTURA BEAUX ARTS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2494;
identificação de pessoa colectiva n.º 504795678; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/011025.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros bens constantes da escrita social, é de 8100 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 4050 euros cada
pertencendo uma a cada sócio.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, fica a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados gerentes em assembleia geral, havendo sido designada
gerente da sociedade a sócia Maria Isabel Borges Silva.

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

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148556

RAMALHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 232;
identificação de pessoa colectiva n.º 500226512; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 2/011030.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o triénio de
2001 a 2004.

Conselho de administração: Presidente: Augusto José de Jesus
Amado de Almeida; Vice-presidente: Álvaro Manuel Ferreira da Silva;
Vogais; Alexis José Rodrigues Amado de Almeida; Andreia Rafaela
Simões Ferreira e Amália  Maria Rodrigues Amado Almeida.

Fiscal único: J. Ferreira Ribeiro e Associado, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Ferreira Ribeiro,
Revisor Oficial de Contas n.º 545.

Fiscal suplente: José Manuel da Costa e Sousa Ferreira Ribeiro,
Revisor Oficial de Contas n.º 1018.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148548

CONSTRUÇÕES PAULO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2728;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/011023.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Eva
Lúcia Henriques Rodrigues Cardoso e marido, Paulo Emílio Ferreira
Tavares, casados na comunhão de adquiridos, que se regerá pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Paulo Tavares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Nossa Senhora da
Conceição, sem número de polícia, lugar e freguesia da Trofa, con-
celho de Águeda.

4. Empresas � Registo comercial
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser

deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de de-
molições e terraplanagens, construção civil e obras públicas; comer-
cialização de materiais de construção; compra, venda e permuta de
bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e 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 Eva Lúcia Henriques Rodrigues Car-
doso e Paulo Emílio Ferreira Tavares.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção 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.

Conferi, está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12048259

CONSTRUÇÕES � CARLOS MERCA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2726;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/011022.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Carlos
Manuel Merca Rodrigues e mulher, Rosa Maria Mendes Rodrigues, ca-
sados na comunhão de adquiridos, que se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � Carlos Merca &
Mendes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Ribeiro, sem número
de polícia, Lugar de Fujacos, freguesia de Recardães, concelho de
Águeda.

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 construção civil e obras pú-
blicas, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
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quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Carlos Manuel Merca Rodrigues e Rosa
Maria Mendes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Carlos Manuel Merca Rodrigues.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção 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.

Conferi, está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12048232

FIBRO�VIDIN � INDÚSTRIA DE FIBRAS DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2140;
identificação de pessoa colectiva n.º 503892025; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148335

O TALHER � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1449;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377844; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148327

HENRIQUE & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1337;
identificação de pessoa colectiva n.º 502156325; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148319

HEGISANTOS � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 503637912; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148300

ARMÉNIO CRUZ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2517;
identificação de pessoa colectiva n.º 504876562; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148289

CRUZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502995378; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148270

ÓPTICA ARROMBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2119;
identificação de pessoa colectiva n.º 503851760; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148262

MOURIPAN � PADARIA, PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1760;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054240; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148254

HEITOCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1252;
identificação de pessoa colectiva n.º 501972960; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148246
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LUMISAN � INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1581;
identificação de pessoa colectiva n.º 502675942; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148106

ESCRITAGUEDA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502394110; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148092

MINI � MERCADO BARÃO, NEVES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1595;
identificação de pessoa colectiva n.º 502697938; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148068

ROGÉRIO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2138;
identificação de pessoa colectiva n.º 5038920734; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148076

EROPREL � TRANSFORMAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1448;
identificação de pessoa colectiva n.º 502376600; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148084

MÁRIO RODRIGUES JORGE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1886;
identificação de pessoa colectiva n.º 503354864; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148050

MARIA DO AMPARO M. C. MARQUES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504698109; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148041

ALCIDES DIAS CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502931680; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148025

ALCIDES TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524518; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148033

FERAGUEDA � PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 501252916; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148114

TORMEL � TORNEARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 363;
identificação de pessoa colectiva n.º 500286051; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 15148122
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PAVIRRIPA � PAVIMENTOS E COBERTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 500605750; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148130

BELARIBA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1552;
identificação de pessoa colectiva n.º 502606312; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148149

FÁBRICA DE FERRAGENS JOMALCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 169;
identificação de pessoa colectiva n.º 500105758; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148157

RILO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1894;
identificação de pessoa colectiva n.º 503371025; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148165

BRIPERSAN � SOCIEDADE DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1660;
identificação de pessoa colectiva n.º 502830930; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148181

JOÃO PAULA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1100;
identificação de pessoa colectiva n.º 501615733; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 15148173

OLIVEIRA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 500548803; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148190

SILVA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2177;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983977; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148203

ANTÓNIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 434;
identificação de pessoa colectiva n.º 500314250; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148211

LUCAS & AREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1101;
identificação de pessoa colectiva n.º 501555293; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148220

INDÚSTRIA METALÚRGICA NEVESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1365;
identificação de pessoa colectiva n.º 502200049; data do depó-
sito: 000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 15148238
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AVEIRO

HORFACIL, COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4602/
990716; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: (Of.) 15/010927.

Certifico o seguinte facto:
Cessação de funções da gerente Filomena Maria de Oliveira Mar-

ques, por renúncia, em 1 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818407

CASTELO DE PAIVA

JOAQUIM DE JESUS VIEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Dr. Sá Carneiro, 80, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 298/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504304224;
data do depósito: 010619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Conservadora, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908511

TEIXEIRA & TAVARES, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 42, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 286/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504289080;
data do depósito: 010619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Conservadora, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908538

SOUSA & SANTOS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 33, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 151/920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502818956;
data do depósito: 010619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Conservadora, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908520

TRANSPORTES BARBOSA E VIEIRA, L.DA

Sede: Guivães, Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 192/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503299510;
data do depósito: 010619.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Conservadora, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908546

ESPINHO

MARLATUR � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2023/000727;
identificação de pessoa colectiva n.º 505064570; entrada: 332/01.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas referentes à prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula da
Silva Maia. 12157988

MEALHADA

COMABUSSACO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 648/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505560917 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011023.

Certifico que, entre José de Jesus Gomes Ferreira e Alcino Lou-
renço Fernandes Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMABUSSACO � Comér-
cio de Madeiras, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Barrô, fregue-
sia do Luso, concelho da Mealhada.

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representações da
sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de madeiras; plantações e
limpezas florestais; compra e venda de terrenos, bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José de Jesus Gomes Ferreira e Al-
cino Lourenço Fernandes Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 293 � 20 de Dezembro de 200127 172-(128)

fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes, o
que a acontecer será da responsabilidade única e pessoal do interveni-
ente, que ainda ficará obrigada a indemnizar a sociedade por qualquer
prejuízo, que com isso lhe cause.

ARTIGO 6.º

As divisões e cessões de quota entre sócios são livres, mas a es-
tranhos carecem de autorização escrita da sociedade, reservando-se
para a sociedade, em primeiro lugar, e para qualquer sócio não ce-
dente, em segundo lugar, o direito de preferência em qualquer ces-
são de quotas a estranhos à sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial e ou
prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo ainda parti-
cipar em consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros ou representantes do falecido ou
interdito, através de um só, resultado da escolha dos demais, que os
represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo en-

volvida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser aliena-
da coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente violado-
res das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos inte-
resses sociais;

c) Se a quota for cedida a estranhos sem prévio consentimento da
sociedade.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, salvo os caos em que a lei imponha ou per-
mita outras formalidades ou prazos, serão convocadas por carta regis-
tada dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

ARTIGO 11.º

Os lucros do exercício, depois de constituídas as reservas legais
e obrigatórias, poderão ser levados, total ou parcialmente, a outros
fundos ou reservas se assim for deliberado unanimemente em assem-
bleia geral e o remanescente, se o houver, distribuído pelos sócios
na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09720944

TRANSPORTES HEITOR MANUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 649/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505524791 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011024.

Certifico que, por Heitor Manuel Candeias da Silva, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Heitor Manuel Silva,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede no Bairro do Areal, 3, lugar e fre-
guesia de Pampilhosa, concelho da Mealhada.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá cria sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$), representado por uma

quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Heitor Manuel
Candeias da Silva.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Heitor Manuel Candeias da
Silva e do não sócio Carlos Américo Rosinha das Neves, casado,
residente no lugar de Póvoa do Pinheiro, freguesia de Antuzede,
concelho de Coimbra, desde já nomeados gerentes, ou a cargo de
outras pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele só-
cio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09720979

MENDES COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 100/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 971587400.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe se procedeu
ao aumento do capital social de 400 000$ para 1 002 410$; e que
foi alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, e de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence a cada um dos sócios Amândio Men-
des Costa e Hermínio Mendes Costa.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09720960

TÁXI CRISTIANO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 650/
011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505452243 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011025.

Certifico que, entre Silvino Duarte Ferreira e Cristiano Carvalho
Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Cristiano & Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Tenente Seabra Dias,
119, lugar e freguesia do Luso, concelho da Mealhada.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e 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 Silvino Duarte Ferreira e Cristiano
Carvalho Ferreira.

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 Silvino
Duarte Ferreira.

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.

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 forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09720995

TRANSPORTES � GUEDES MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 653/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505755769 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011030.

Certifico que, entre José Alberto Guedes Morais e Eugénia Ma-
ria Duarte Neves de Castro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes � Guedes
Morais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Valinhos, sem nú-
mero de polícia, Lugar de Lameira S. Geraldo, freguesia da Vacariça,
concelho da Mealhada.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 37 500 euros, pertencente ao sócio José Alberto Guedes
Morais; e

Uma de 12 500 euros, pertencente à sócia Eugénia Maria Duarte
Neves de Castro.

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
e a não sócia Maria do Carmo Rodrigues de Andrade Neves, casa-
da, residente no Largo Nossa Senhora dos Aflitos, sem número de
polícia, lugar e freguesia de Trouxemil, concelho de Coimbra.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09721169

PEDRO PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 652/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505755742 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011029.

Certifico que, entre Pedro Francisco da Silva Pereira e Dulce
Maria Ferreira dos Santos Pereira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Pereira & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Lagar, 60, lugar e
freguesia de Pampilhosa, concelho da Mealhada.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalações eléctri-
cas, canalizações, instalação de redes de gás reparação de electro-
domésticos e sistemas de frio; comercialização de electrodomésticos
e instalação de aquecimento central.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Pedro Francisco da Silva Pereira e Dulce Maria
Ferreira dos Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.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 forma de restitui-
ção 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 Outubro de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 09721177

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

ALVIFREDYS � ESCALONAMENTO DE MOLDES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4084/011011; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/011011.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que entre Carlos Frederico Tavares
de Almeida, e mulher Maria da Graça de Sousa Alves, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato integrado por 8 cláusulas e que a seguir se
reproduz por fotocópia conforme o original, composta por duas fo-
lhas, numeradas, rubricadas e autenticadas com o selo branco desta
Conservatória.

1.º

A sociedade adopta a firma ALVIFREDYS � Escalonamento de
Moldes para Calçado, L.da, e tem a sua sede na Rua das Lagomas,
701, Samil, freguesia de São Roque, deste concelho.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, assim como poderá a sociedade proceder
à criação de sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no escalonamento de moldes para calçado.

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 do valor de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Carlos Frederico Tavares de Almeida e Maria da Graça de
Sousa Alves.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para se considerar validamente obrigada a sociedade nos seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes, isoladamente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual
de seguida se defere aos sócios não cedentes, na proporção das quo-
tas de que, ao tempo sejam titulares.

6.º

Por falecimento de qualquer sócio, os respectivos herdeiros no-
mearão um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto
a respectiva quota se mantiver indivisa.

7.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem
para a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em as-
sembleia geral.

8.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 lei especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16359151

VALENTE & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 946/750424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500427984; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/
010911.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 20 072 300$,
realizado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, Armando da
Silva Valente e João António da Costa Valente, em partes iguais e
para aumento do valor nominal das suas quotas;

b) Foi alterado o artigo 3.º, do contrato social, cuja redacção cons-
ta da fotocópia em anexo, composta por uma filha numerada,
rubricada e autenticada com o selo branco desta conservatória, con-
forme o original.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 150 000 euros (equivalente a 30 072 300$),
integralmente realizado em dinheiro e com os demais valores cons-
tantes da escrita e corresponde à soma de duas quotas de 75 000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando da Silva
Valente e João António da Costa Valente.

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16381491

CENTRO DE ESTUDOS E ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3065/960801; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697273; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/010912.
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Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que:

a) A gerente Maria Alexandra Machado Mota Vieira Dias Amo-
rim Coelho cessou as suas funções, em 25 de Julho de 2001, por
renúncia;

b) Foi aumentado o capital social na quantia de 2410$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, Cláudia Margarida
Machado Mota Vieira Dias e Carlos José Nunes Pires, em partes
iguais e para aumento do valor nominal das suas quotas;

c) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º, do contrato social, cuja
redacção consta da fotocópia em anexo, composta por uma folha,
numerada, rubricada e autenticada com o selo branco desta conser-
vatória, conforme o original.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quo-
tas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Cláudia Margarida Machado Mota Vieira Dias e Carlos José Nunes
Pires.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral fica a cargo de ambos os sócios desde
já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16381505

ELECTRO � LAÇÕES, ELECTRICIDADE E UTILIDADES
DE MATEUS RESENDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2036/881213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502078006; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
010913.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 1 604 820$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelos sócios, para aumento do valor
nominal das suas quotas, e do seguinte modo: Mateus de Almeida
Resende e Maria Emília de Almeida Santos Resende, cada um com
576 807$; António Sérgio dos Santos Resende, casado com Luísa
Vitória Martins Topete, na comunhão geral, com 200 603$, e pela
nova sócia agora admitida, Ana Cristina dos Santos Resende, sol-
teira, maior, com 250 603$;

b) Foi alterado o artigo 3.º, do contrato social, cuja redacção cons-
ta da fotocópia em anexo, composta por uma folha, numerada,
rubricada e autenticada com o selo branco desta conservatória, con-
forme o original.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), in-
tegralmente realizado em dinheiro e com os demais valores constan-
tes da escrita e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas de
3750 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Mateus de
Almeida Resende e Maria Emília de Almeida Santos Resende e duas
de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Sérgio dos Santos Resende e Ana Cristina dos Santos Resende.

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 Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16357230

FAJOVAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4083/011010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/011010.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que entre António Fontes da Concei-
ção, casado com Maria da Conceição Gomes dos Santos Fontes, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato integrado por cinco cláusulas e que a seguir
se reproduz por fotocópia conforme o original, composta por uma
folha, numerada, rubrica e autenticada com o selo branco desta con-
servatória.

1.º

A sociedade adopta a firma FAJOVAL � Sociedade de
Construções, L.da, tem a sua sede no Lugar de Cavadas, da fregue-
sia de Fajões, do concelho de Oliveira de Azeméis.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em construção civil de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Fontes da
Conceição e Mário Fernando Gomes dos Santos.

4.º

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

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao quíntuplo do capital social e desde que deliberado por
unanimidade em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16357213

VAGOS

GABIGECO � CONTABILIDADE & GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 475;
identificação de pessoa colectiva n.º 503448443.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 15380173

DALIN HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 335;
identificação de pessoa colectiva n.º 502735155.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Isabel Maria Sere-
no Gomes Quaresma. 15380130

VALE DE CAMBRA

ROGÉRIO B. SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 947/011026; número e data da apresentação: 8/011026.
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Certifico que entre:
1.º Rogério Brandão dos Santos, casado com Maria Dolores Dias de

Sousa Santos na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Cepelos, concelho de Vale de Cambra, onde reside no lugar de Gatão;

2.º Sua mulher Maria Dolores Dias de Sousa Santos, natural da
freguesia de Cepelos, concelho de Vale de Cambra, onde reside no
lugar de Gatão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rogério B. Santos � Cons-
truções, L.da, com sede no Lugar de Gatão, freguesia de Cepelos,
concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo indeterminado a
contar desta data.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transfe-
rência ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: construção civil, terraplanagens, com-
pra de terrenos, construção de edifícios, venda de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, subscrito e realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 9000 euros, pertencente ao sócio Rogério Brandão dos Santos e
uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Dolores Dias de Sousa Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
cendentes. Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com
a sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não
quiser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios
esse direito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço apro-
vado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de 4 em 4 meses, vencendo-se a primeira na
data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, sendo bastante a assi-
natura de qualquer um deles, quer nos serviços de mero expediente
e nos actos de constituição de simples mandato judicial, quer nos
outros actos que envolverem responsabilidade para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, compe-
tência para determinados negócios ou espécie de negócio.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contrato que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos ju-

diciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio,
em termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a
contar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que
a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
um ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do
artigo 237.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes es-
colher de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se
mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios, que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada com antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

Conferida. Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767436

MELGA � VÍDEO, CLUBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 482/880601; identificação de pessoa colectiva n.º 501989579;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/011022.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao aumento de
capital e alteração parcial do contrato de sociedade, em consequên-
cia da redenominação em euros, passando o artigo 3.º, do respecti-
vo contrato de sociedade ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes aos sócios Vítor Tavares da Silva e
Maria Cassilda de Almeida Martins da Silva.

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 09766707
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MANUEL TAVARES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 816/000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504876244;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/011022.

Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura da sociedade
em epígrafe da qual consta a alteração parcial do contrato de socie-
dade, tendo em consequência da mesma os artigos 1.º, n.º 1 e 2.º,
n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Tavares & Leite, L.da,
com sede no Lugar de Lourosa, freguesia de Macieira de Cambra,
concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo indeterminado a
contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto a reparação de veículos automóveis,
instalações eléctricas em edifícios, automação, venda de material
eléctrico e afins.

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

Conferida. Está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767339

J. V. G. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 946/011026; número e data da apresentação: 3/011026.

Certifico que João Vicente de Almeida Gomes, solteiro, maior,
natural da freguesia de São Pedro de Castelões, concelho de Vale
de Cambra, constitui a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. V. G. � Comércio de Auto-
móveis, Unipessoal, L.da, com sede no Lugar de Baralhas, freguesia
de S. Pedro de Castelões, concelho de Vale de Cambra, e durará por
tempo indeterminado a contar desta data.

2 � Por deliberação do sócio, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto: importação, exportação e comerciali-
zação de automóveis novos e usados. Aluguer de automóveis. Ven-
da de peças e acessórios para automóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
sendo representado por uma única quota com o valor nominal de
5000 euros, pertencente ao único sócio João Vicente de Almeida
Gomes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada pelo sócio, fixando-se o seu montante glo-
bal no dobro do montante correspondente ao capital social.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimento
desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livremente
permitidas enquanto a sociedade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta ao único sócio, sendo bastante a sua assi-
natura quer nos serviços de mero expediente e nos actos de consti-
tuição de simples mandato judicial, quer nos outros actos que en-
volverem responsabilidade para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado pelo
único sócio e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contrato que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

O sócio e gerente João Vicente de Almeida Gomes fica desde já
autorizado a movimentar o montante do depósito relativo ao capital
social.

ARTIGO 12.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade desde que prossigam o objecto da
sociedade.

Conferida. Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767428

RUI PEDRO MATOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 944/011024; número e data da apresentação: 14/011024.

Certifico que Rui Pedro Lima Negrais de Matos, solteiro, maior,
natural da freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, resi-
dente no lugar de Varziela, freguesia de Macieira de Cambra, con-
celho de Vale de Cambra, constituiu a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Pedro Matos, Unipes-
soal, L.da, com sede no Lugar de Varziela, freguesia de Macieira de
Cambra, concelho de Vale de Cambra, e durará por tempo indeter-
minado a contar desta data.

2 � Por deliberação do sócio, a sociedade poderá transferir a sua
sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transferência
ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto a assistência técnica e manutenção a
máquinas industriais, importação, representação e comercialização de
equipamentos e ferramentas industriais. Comercialização, assistên-
cia e montagem de quadros para automação industrial.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
sendo representado por uma única quota com o valor nominal de
5000 euros pertencente ao único sócio Rui Pedro Lima Negrais de
Matos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada pelo sócio, fixando-se o seu montante glo-
bal no dobro do montante correspondente ao capital social.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá celebrar com a sociedade contratos de suprimen-
to desde que assuma a obrigação de os efectuar.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livremente
permitidas enquanto a sociedade se mantiver unipessoal.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta ao único sócio Rui Pedro Lima Negrais de
Matos, sendo bastante a sua assinatura quer nos serviços de mero
expediente e nos actos de constituição de simples mandato judicial,
quer nos outros actos que envolverem responsabilidade para a so-
ciedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado pelo
único sócio e isenta de caução

ARTIGO 9.º

A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou pro-
curadores da sociedade para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contrato que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

O sócio e gerente Rui Pedro Lima Negrais de Matos fica desde
já autorizado a movimentar o montante do depósito relativo ao ca-
pital social.

ARTIGO 12.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade desde que prossigam o objecto da
sociedade.

Conferida. Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767401

MATERCRUZ � COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 945/011026; número e data da apresentação: 1/011026.

Certifico que entre:
1.º António Francisco Tavares, casado com Anabela de Almeida

Bastos Tavares na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Arões, concelho de Vale de Cambra, residente no lugar de Santa
Cruz, freguesia de Macieira de Cambra, concelho de vale de Cambra.

2.º Pedro Miguel de Oliveira Rafael, solteiro, maior, natural da
freguesia de Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra, onde
reside no lugar de Santa Cruz, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MATERCRUZ � Comércio
Materiais de Construção, L.da, com sede no Lugar de Póvoa de Santa

Cruz, freguesia de Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra,
e durará por tempo indeterminado a contar desta data.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transfe-
rência ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal, quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o comércio por grosso de materiais de
construção civil e equipamento sanitário.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinheiro,
sendo representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios, António Francisco Tavares e Pedro Miguel de Oliveira
Rafael.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
cendentes. Desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com
a sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não
quiser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios
esse direito na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a
ceder será paga pelo valor que tiver à face do último balanço apro-
vado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão, de 4 em 4 meses, vencendo-se a primeira na
data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta a ambos os sócios, sendo bastante a assi-
natura de qualquer um deles, nos serviços de mero expediente e nos
actos de constituição de simples mandato judicial, os outros actos
que envolverem responsabilidade para a sociedade só a vincularão
quando assinados por ambos os gerentes.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado em
assembleia geral e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, com-
petência para determinados negócios ou espécie de negócio.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contrato que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.
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ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos ju-

diciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio,
em termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a
contar da data em que a gerência tiver conhecimento dos factos que
a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente e por deliberação dos sócios, poderão ser criadas,

em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas a
um ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do
artigo 237.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes es-
colher de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se
mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios, que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada com antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não
prescrever formalidades especiais.

Conferida. Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767410

ANA PAULA LEITE � INDÚSTRIA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 942/011022; número e data da apresentação: 14/011022.

Certifico que Ana Paula Oliveira Leite, divorciada, natural da
freguesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, residente na
Avenida Dr. Renato Araújo, Edifício Castilho, 174, 5.º DQ, São
João da Madeira, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ana Paula Leite � Indústria de
Calçado, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar da Varziela,
freguesia de Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, importação, exportação,
comércio por grosso e a retalho e representações de calçado e ou-
tros artigos em pele.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ela sócia Ana Paula Oliveira
Leite.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Ana Paula Oliveira Leite,
desde já nomeada gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que
venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

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

Assim outorgou, declarando ainda que a identificada sócia não é
sócia de qualquer outra sociedade unipessoal.

Conferida. Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graciete Maria
de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 09767347

BEJA
BARRANCOS

LACTO B � LACTICÍNIOS DE BARRANCOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Barrancos, freguesia
e concelho de Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 26/
011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011022.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios António Manuel Ferreira Mónica, casado com Maria Fer-
nanda Mateiro das Neves Mónica, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua Heróis dos Dembos, 21, Gafanha da
Nazaré; José Eduardo de Carvalho Caetano Nunes, casado com
Maria Helena de Campos da Rocha Peixoto Caetano Nunes, sob o
regime de separação de bens, residente na Rua Bernardim Ribeiro,
34, 3.º esquerdo, Lisboa; Belmiro Abdul Satar e Pereira, casado com
Ema Maria Palha Coelho da Rocha Pereira, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Praça Rocha  Martins, 5, 1.º frente,
Lisboa; João José Esteves Simões, casado com Maria Eugénia Vi-
tal Simões, no regime da comunhão geral, residente na Aldeia Ga-
lega da Merceana, concelho de Alenquer e Manuel António da Silva
Bernardes, casado com Aurora Moreira de Beça Bernardes, sob o
regime da comunhão geral, residente na Rua 25 de abril, 16, Póvoa
do Paço, Cacia, Aveiro, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lacto B � Lacticínios de Barran-
cos, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial de Barrancos, freguesia
de Barrancos, concelho de Barrancos.

1 � Por mera deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, para outro local dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de produtos
derivados do leite tais como queijo, manteiga, iogurtes e outros.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de
2500 euros, do sócio António Manuel Ferreira Mónica, uma de
2500 euros, do sócio João Eduardo de Carvalho Caetano Nunes, uma
de 2500 euros, do sócio Belmiro Abdul Satar e Pereira, uma de
2500 euros do sócio João José Esteves Simões e outra de 2500 eu-
ros do sócio Manuel António da Silva Bernardes.

A prestação de suprimentos depende de deliberação unânime dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial de quotas a terceiro carece sempre do
consentimento da sociedade que tem preferência em primeiro lugar
e dos sócios em segundo lugar sendo, porém, livres as cessões en-
tre sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele fica a cargo de todos os sócios desde já nomeados geren-
tes e com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio devendo continuar com os herdeiros do falecido
ou o representante legal do interdito ou inabilitado devendo aqueles
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá livre-
mente participar no capital social de outras empresas independente-
mente do seu objecto ou actividade ou associar-se, dentro dos limi-
tes da lei com outras pessoas singulares ou colectivas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência, morte ou insolvência de qualquer sócio.
Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra forma

sujeita a arrematação judicial.

Está em conformidade com o original.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
01369091

BEJA

QUALITY WEB, PROGRAMAÇÃO E CONSULTORIA
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1523/
010926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010926.

Certifico que entre Rui Marcial Dinis Marques e Valdemar Al-
ves Marques, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de QUALITY WEB, Programa-
ção e Consultoria de Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mértola, 74. 1.º Beja,
freguesia de S. João Baptista, concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na programação, consultoria e
assistência informática; promoção, produção e comercialização de
espaços comerciais Web e equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Rui
Marcial Dinis Marques; e

Uma do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio
Valdemar Alves Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

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 um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Rui Marcial Dinis
Marques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13307657

SERPA

AGÊNCIA FUNERÁRIA BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 386/
011124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011024.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que entre Antó-
nio Conceição Mora Barradas, solteiro, maior, residente na Rua da
Atafona, 31, Vila Nova de São Bento; José Garcia Paulino Barra-
das, casado com Ana do Carmo Louro Valente, na comunhão ge-
ral, residente na Rua de S. Bento, 96, Vila Nova de São Bento,
António José Valente Barradas Rosário, casado com Madalena da
Conceição Louro Dionísio Rosário Barradas, na comunhão de ad-
quiridos, Vila Nova de São Bento; Antónia Maria Valente Paulino
Barradas, solteira, maior, residente na Rua de S. Bento, 96, Vila
Nova de São Bento, foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Barradas, L.da,
vai ter a sua sede na Rua do Outeiro, 21, na freguesia de Vila Nova de
S. Bento, concelho de Serpa.
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2 � A gerência pode mudar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como criar, manter ou encerrar
sucursais e outras formas de representação social no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto actividades funerárias.
2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de

responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
quatro quotas iguais, de 1250 euros, tituladas uma em nome de cada
sócio, António Conceição Mora Barradas, José Garcia Paulino Bar-
radas, António José Valente Barradas Rosário e Antónia Maria
Valente Paulino Barradas.

2 � Por deliberação de maioria de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante máximo de 20 ve-
zes o capital social, e na proporção das respectivas quotas, reembol-
sáveis quando julgadas necessárias, sendo a data e forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral que deliberar o reembolso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um dos gerentes.
3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os
casos em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de ou-
tras formas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quota a não sócios carece de autorização da socie-
dade, à qual fica reservado o direito de preferência em primeiro lu-
gar e depois dela aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência e insolvência do seu titular; e
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendida,

vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer outra for-
ma sujeita a procedimento judicial ou ainda se cedida a estranhos
com a violação do disposto no artigo 6.º

Foi depositado na pasta o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes
de Sousa. 16564812

COOPTRUZ � COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE CARNE DE AVESTRUZ, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 306/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504226452; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
011026.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, a cessação de
funções, do presidente da direcção, Júlio Raimundo Pereira Frago-
so, em 2 de Julho de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Carmo
Rebocho Castanho Camões. 16564847

BRAGA
ESPOSENDE

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DR.A CRISTINA PAIS AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1205/010914; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/010914.

Certifico que entre Cristina Ribeiro da ;Mota Pais Azevedo e Jorge
David Lamotte Azevedo, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dentária Dr.ª Cristina
Pais Azevedo, L.da, com sede no Lugar de Sanfins, freguesia de
Belinho, concelho de Esposende.

§ 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 em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em clínica de medicina dentária. Fabrico
e comércio de próteses dentárias e produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Cristina Ribeiro da Mota Pais Aze-
vedo e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio
Jorge David Lamotte Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Cristina Ri-
beiro da Mota Pais Azevedo, que desde já é nomeada gerente.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
Comprar, vender, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer

outros bens móveis e imóveis, celebrar contratos de locação financeira
e arrendamento.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade con-
tinuará com os herdeiros do falecido, devendo aqueles nomear um
de entre eles que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Falecimento, interdição ou inabilitação do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
c) Venda ou adjudicações judiciais.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos a serem aprovados, poderão ser total ou par-
cialmente levados a reservas.

ARTIGO 9.º

Em caso de dissolução todos os sócios são liquidatários.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14627337

VITÃO � INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 699/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 502345268;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 14/011009.
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Certifico que foi depositada na pasta da sociedade a fotocópia da
acta onde consta o aumento de capital, redenominação do mesmo e
alteração parcial do contrato:

Reforço: 600 410$ por incorporação de reservas de reavaliação
disponíveis.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Filipe António Faria Morais e Celestino Cubelo

Morais, cada um com uma quota de 2500 euros.

O texto completo na sua redacção actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626314

OFIVERDE � MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 991/000214; identificação de pessoa colectiva n.º 504787551;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/011009.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a fotocópia de escritura onde consta a cessação de funções de ge-
rente, Maria Antónia de Carvalho Corte real, em 27 de Julho de
2001, por renúncia.

Mais certifico que pela inscrição n.º 3 à apresentação n.º 6/011009,
foi depositada a fotocópia da escritura onde consta a alteração par-
cial do contrato quanto à redacção do n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do
artigo 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais com o valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo duas à sócia Maria Alcinda
Moreira de Sá Condesso Campos, e uma a cada um dos sócios, Jorge
Manuel Faria da Silva Ribeiro e Paulo Sérgio Hipólito Reis Pedrosa
Campos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence aos sócios Jorge Manuel Fa-
ria da Silva Ribeiro, já nomeado gerente e Maria Alcinda Moreira
de Sá Condesso Campos, ora nomeada gerente.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou arquivado na
pasta da sociedade.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626306

SÁ & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 360/
890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502119829; data: 011010.

Certifico que foram depositados os documentos da sociedade em
epígrafe relativos à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626322

VIEIRA DO MINHO

ABREU & CRUZINHA � OFICINA DE BATE CHAPA
E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 169/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504161482;
número e data da apresentação: 1/011015.

Certifico que foi efectuado o depósitos de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 1999, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397477

CONSTRUTORA MAQUIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 176/981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504288164;
número e data da apresentação: 3/010702.

Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397310

RUI GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 179/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504526812;
número e data da apresentação: 2/011016.

Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397531

ARJOC � AQUECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 181/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504468499;
número e data da apresentação: 4/011016.

Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397558

AUTO REPARADORA DE DELFIM BASTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 180/990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504384813;
número e data da apresentação: 1/011016.

Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397493

JOSÉ MANUEL & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 182/990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504457560;
número e data da apresentação: 3/011016.
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Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397540

ABREU & CRUZINHA � OFICINA DE BATE CHAPA
E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 169/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504161482;
número e data da apresentação: 2/011015.

Certifico que foi efectuado o depósito de documentos relativos à
prestação de contas do exercício do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe. Tendo sido depositados os documentos na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Adolfo Manuel Dias
Carreiro Leal de Mariz. 09397485

BRAGANÇA
MIRANDELA

FUNERÁRIA SÃO BRÁS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 721;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011016.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 20 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Vinhais,
perante mim, Ana Maria Barreira Lopes, ajudante em exercício de
funções, no impedimento da notária interina, Armandina Alves
Agrochão, por se encontrar em serviço externo, compareceu como
outorgante:

Manuel António Guerra (número de identificação fiscal
182753719), casado com Alice do Nascimento Martins Guerra, sob
o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Torre
de D. Chama, concelho de Mirandela, onde reside no Bairro do
Operário, 44.

Verifiquei a identidade do outorgante por ser do meu conhecimen-
to pessoal.

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

quotas unipessoal, que se regerá pelos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Funerária São Brás, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro do Operário, 44, fre-
guesia de Torre D. Chama, concelho de Mirandela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social da
sociedade, poderá ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como, poderá criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em actividades de enterro e de incinera-
ção de cadáveres e actividades conexas (preparação de mortos para
enterro ou cremação, serviços de enterro ou cremação, embalsama-
ção, e organização de funerais, aluguer de instalações equipadas para
serviços funerários, aluguer, venda, manutenção e conservação de
sepulturas e de mausoléus.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota única, pertencente ao
sócio Manuel António Guerra.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Manuel António
Guerra, desde já nomeado gerente, sendo necessária a sua assinatura

para obrigar a sociedade, activa e passivamente em todos os seus actos
e contratos.

5.º

Disposição transitória

A gerência, fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
importância depositada, em nome da sociedade, na Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo da Região de Bragança, C. R. L., Agência de
Torre de Dona Chama, para comprar equipamentos e fazer face a
outras despesas inerentes ao seu início de actividade.

Declarou ainda o outorgante:
Que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 08784701

SUPERMERCADO FLOR D.A CHAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 720;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011010.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

Manuel da Conceição Pinheiro, número de identificação fiscal
167819747, e mulher Maria do Carmo Nogueira, número de identi-
ficação fiscal 167819755, naturais da freguesia de Torre de D. Cha-
ma, concelho de Mirandela, onde residem no Largo da Feira, 12,
casados sob o regime de comunhão de adquiridos portadores respec-
tivamente dos bilhetes de identidade n. 3458783 e 3624576, emiti-
dos em 13 de Abril de 19098 e 22 de Outubro de 1997, ambos pe-
los Serviços de Identificação Civil de Bragança.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Supermercados Flor D.ª Chama, L.da,
e tem a sua sede no Largo da Feira, 12, freguesia de Torre Dona Cha-
ma, concelho de Mirandela.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos
alimentares e não alimentares. Comércio de carnes verdes e charcu-
taria.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos o seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida os seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
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c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 08784698

MORAIS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 147/
950313; identificação de pessoa colectiva n.º 500800561.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785767

CIDADE NOVA, COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 521/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503557030.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785783

ARLINDO AUGUSTO FONTOURA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 88/
900307; identificação de pessoa colectiva n.º 500967890.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785775

URBANIZAÇÃO RETIRO DA PRINCESA DO TUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 644/
990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504381083.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785791

RODRIGUES & BARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 181/
930713; identificação de pessoa colectiva n.º 501278923.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785805

MIRANDELAJÓIA, ARTIGOS DE JOALHARIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 591/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504159283.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785813

AUTO REPARADORA DE FERNANDES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 569/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503843679.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785821

JOÃO BATISTA MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 73,
fls. 51, Livro C-1; identificação de pessoa colectiva n.º 500571805.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08785830

CASTELO BRANCO
VILA VELHA DE RÓDÃO

CELESTINO CARDOSO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Cimo do Monte, Peroledo, freguesia
de Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão

Conservatória do Registo Comercial de Vila Velha de Ródão. Ma-
trícula n.º 57/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/011019.

Certifico que por escritura de 12 de Outubro de 2001, outorgada
no 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco, exarada a fls. 33 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 147-F, Celestino Cardoso,
casado com Maria da Luz Pires Fernandes Cardoso, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente no lugar de Peroledo, fregue-
sia de Fratel, concelho de Vila Velha de Ródão, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma de Celestino Cardoso � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem sede social na Rua Cimo do Monte em
Peroledo, concelho de Vila Velha de Ródão.
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2.º

A sociedade tem por objecto social; preparação de terrenos com vista
a exploração florestal, exploração florestal, comércio de madeiras.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
único, Celestino Cardoso desde já nomeado gerente.

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

5.º

1 � Fica desde já autorizada a realização de negócios jurídicos
entre o único sócio e a sociedade desde que sirvam a prossecução
do objecto social.

2 � Os documentos de que constam esses negócios deverão ser
patenteados na sede social conjuntamente com o relatório de gestão
e os documentos de prestação de contas.

6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer.

7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
o gerente desde já autorizado, a proceder ao levantamento de quan-
tias da conta aberta em nome da sociedade na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo, para liquidação de todas e quaisquer obrigações
emergentes da sua actividade, bem como para liquidação de despe-
sas com a sua constituição e registo, despesas estas que a sociedade
desde já assume.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria Irene da Ro-
cha Mortinho. 16944119

COIMBRA
COIMBRA

NTFI � NOVAS TECNOLOGIAS FORMAÇÃO INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010907.

Certifico que foi constituída por Rui Gabriel Pina Vaz, solteiro,
maior, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NTFI � Novas Tecnologias Forma-
ção Informática, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Logo
de Deus, freguesia de S. Paulo de Frades, concelho de Coimbra.

§ 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,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de represen-
tação da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento e comercializa-
ção de equipamento informático, formação profissional na área de
informática, desenvolvimento de páginas na Internet, comércio elec-
trónico, comercialização de software, concepção e comercialização
de sistemas de automação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Rui Gabriel Pina Vaz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Rui Gabriel Pina Vaz, desde
já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à sociedade que
venham a ser por ele sócios designadas.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671305

BETTERTECH � ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8871;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010919.

Certifico que foi constituída entre Paulo Alexandre da Silva
Amaral, casado com Florbela Santos Alves Carvalho, e Jorge Alberto
Xavier Marques, casado com Isabel Maria Rodrigues da Silva, am-
bos 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 BETTERTECH � Análise e
Implementação de Sistemas Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Lisboa, 7-B, fre-
guesia de Santa Clara, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e formação na área da
informática; web desig; análise e implementação de sistemas informá-
ticos; comercialização e implementação de hardware e software e res-
pectiva manutenção.

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 2450 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre da
Silva Amaral; e

Uma de 2550 euros, pertencente ao sócios Jorge Alberto Xavier
Marques.

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 Paulo
Alexandre da Silva Amaral.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671453

LICÍNIO NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8827;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010906.

Certifico que foi constituída entre Licínio Manuel Ribeiro Nobre
e mulher Maria de Lurdes Moreira Martins Nobre, casados em co-
munhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Licínio Nobre, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. Manuel Rodrigues,
45, freguesia de Santa Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de elec-
trodomésticos e material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros (equivalente a 1 503 615$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Licínio Manuel Ribeiro
Nobre; e

Uma de 3000 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Moreira
Martins Nobre.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671054

CONSTRUÇÕES JOSÉ FERNANDES CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8828;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010816.

Certifico que foi constituída entre José Fernandes Carvalho e
mulher Maria Odete Cerveira Ferreira Carvalho, casados em comu-
nhão geral, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções José Fernandes
Carvalho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Central, 5, Lugar de
Póvoa, freguesia de S. Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; compra, venda e
permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e
comercialização de materiais de construção.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Fernandes Carvalho e Maria Odete Cerveira
Ferreira Carvalho.

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 Fer-
nandes Carvalho.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671062

ANTUNES CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8824;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/010814.

Certifico que foi constituída entre Manuel Antunes Cardoso, ca-
sado com Leonor Salgado Bera, casados em comunhão de adquiri-
dos, Romeu Salgado Cardoso, solteiro, menor e Rodrigo Manuel
Salgado Cardoso, solteiro, maior, a sociedade por quotas em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antunes Cardoso & Filhos, L.da,
e tem a sua sede no Lugar de Quimbres, freguesia de São Silvestre,
concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de assenta-
mentos, revestimentos e impermeabilizações.

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 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel Antunes Car-
doso; e

Duas iguais de 1000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Romeu Salgado Cardoso e Rodrigo Manuel Salgado Cardoso.

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 Manuel
Antunes Cardoso.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671011

DR. JÚLIO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8818;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010829.

Certifico que foi constituída entre Júlio Fortunato Marques Soares
Leite e mulher Júlia Maria Natividade da Costa Candal, 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 Dr. Júlio Leite, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua D. Sancho I, 64, freguesia
de Santo António dos Olivais, concelho e cidade 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 exames complementares.

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 de 2500 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Júlio Fortunato Marques Soares Leite e Júlia
Maria Natividade da Costa Candal.

ARTIGO 4.º

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

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

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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e forma de
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.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670953

BIOVIA � ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8035;
identificação de pessoa colectiva n.º 504574540; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/010810.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de consultadoria na
área ambiental, engenharia e gestão ambiental; e transporte rodovi-
ário de mercadorias por conta de outrém em veículos automóveis
com peso igual ou inferior a três toneladas e meia.

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. 15670945

ALBERTO PINA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010810.

Certifico que foi constituída por Alberto Pina, casado com Filo-
mena Maria Conceição Pina, na comunhão geral de bens, a socie-
dade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Alberto Pina Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua Augusto Matos, 64, 2.º esquerdo, fregue-
sia 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-
celho limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de armador de ferro para
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 4190$), e corresponde à quota
de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ 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

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 3 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670937

ALMEIDA & FERMINO DE PINA � SERVIÇOS
VETERINÁRIOS, L.DA

(anteriormente ALMEIDA & ALVES SOUSA
SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8398;
identificação de pessoa colectiva n.º 505223104; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/010809.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 1.º, n.º 1, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almeida & Fermino de Pina �
Serviços Veterinários, L.da, e tem a sua sede na Rua Daniel de Ma-
tos, 84, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho e cidade
de Coimbra.

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. 15670929

DECORAÇÕES � B. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2725;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210342; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 8/010809.

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 que
passou a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Decorações � B. C., L.da, e tem
a sua sede no Armazém 7, Lugar da Quinta de Moleirinha, fregue-
sia de Antanhol, concelho de Coimbra.

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

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corresponde à
soma de três quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Duas iguais de 20 000 euros, cada, pertencentes uma ao sócio
Vítor Góis Cardoso, e outra, em comum e sem determinação de parte
ou direito aos sócios Maria da Piedade Duarte Branco e António
Manuel Duarte Branco; e

Uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio António Carlos Vi-
cente Ferreira.

2 � 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 forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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. 15670910

PADARIA CENTRAL DAS PARREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1107;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514640; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 4, 5 e 6/010810.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 13 de Julho de 2001, José Rosa dos Reis e Laurinda de

Deus da Cunha Lourenço Pinheiro, cessaram as suas funções de
gerentes por renúncia;

b) O capital foi aumentado, tendo o pacto sido alterado nos seus
artigos 4.º, 7.º e 10.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
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2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Do-
mingos Sousa Alves e Maria Celeste da Costa Simões Alves.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Domingos Sousa
Alves, que desde já fica nomeado gerente e aos que forem nomea-
dos em assembleia geral.

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

ARTIGO 10.º

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

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. 15663809

TRIUNFO � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4344;
identificação de pessoa colectiva n.º 502449136; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 30; números e data das
apresentações: 17 e 18/010727.

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

Mais certifico que:
a) Em 31 de Março de 2001, José Duarte Coutinho de Ortigão

Ramos,  renunciou às suas funções de vogal do conselho de admi-
nistração;

b) Em 23 de Março de 2001, foi nomeado para vogal do conse-
lho de administração João Fernando Cotrim de Figueiredo.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13379046

V. O. � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6137;
identificação de pessoa colectiva n.º 503514179; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/010802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º e 5.º e aditamento do artigo 7.º, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros (12 028 920$) e corresponde
à soma de duas quotas uma no valor nominal de 51 000 euros
(10 224 582$), pertencente ao sócio Vítor José Castro de Oliveira e
outra no valor nominal de 9000 euros (1 804 338$), pertencente à
sócia Ana Paula Ralha Assunção.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Victor
José Castro de Oliveira e Ana Paula Ralha Assunção que desde já
ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 7.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.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663892

LUSIFLES, DESENHO E PRÉ-IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6692;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962660; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010813.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que mudou a
sede para a Estrada Nacional IC 1, Zona Industrial de Cernache,
Cernache, Coimbra.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663833

TRANSPORTES BRIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7370;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/010814.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 31 de
Junho de 2001, foi nomeado gerente o não sócio António Manuel
Balhau Pereira.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663930

ARCÁDIA RESTAURANTE DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 711;
identificação de pessoa colectiva n.º 500028141; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 26; nú-
meros e datas das apresentações: (Of.) 10 e 12/010626 e apresen-
tação n.º 12/010821.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 12 de Setembro de 2000, José Maria Cerveira cessou as

suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 9.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:

9.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos não sócios, ele
terceiro outorgante e Leonor da Silva Monteiro Salgado, natural da
freguesia de Tagilde, concelho de Guimarães, ambos casados, resi-
dente no Porto, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 51,
sendo desde já designados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um dos gerentes.

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. 15663302

EMPIFARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7061;
identificação de pessoa colectiva n.º 504100050; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 6 e 7/010817.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 6 de Julho de 2001, João Paulo de Freitas da Cunha Fer-

reira, cessou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, pelo que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5100 eu-
ros (equivalente a 1 022 458$) e corresponde à soma de três quotas
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de 1700 euros cada, equivalente a 340 819$40, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Pedro Miguel de Freitas da Cunha Ferreira,
Luís Pedro Gonçalves Simões e Joaquim António de Matos Chaves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde já
designados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663973

NACOLI � COMÉRCIO DE NAPAS, COLAS E LIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807241; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/010808.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 6.º, eliminando os seus § 1.º e 2.º, pelo que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que for estipulada
pelo gerente designado, pertence ao já gerente, Adelino Marques de
Oliveira, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663752

SOUSA HENRIQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635170; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 1 e 2/
010809.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que;
a) Em 9 de Julho de 2001, Fernando Dias Sousa cessou a suas

funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado no seu artigo 3.º, que passou a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros equiva-
lente a 1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas, sendo duas
iguais de 2000 euros equivalente a 400 964$, pertencentes uma a
cada um dos sócios Alberto da Mota Henriques e Maria da Piedade
da Costa Mogo Henriques e outra de 1000 euros equivalente a
200 482$, pertencente ao sócio Paulo Jorge da Silva Janeiro.

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. 15663779

CASA DE PASTO LINDA PRIMAVERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5720;
identificação de pessoa colectiva n.º 503272906; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e ins-

crição n.º 10; números e data das apresentações: (Of.) 5, 6 e 7/
010808.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 19 de Julho de 2001, Fernando Lopes Marques e Reinaldo

Pereira dos Santos cessaram as suas funções de gerentes, por renún-
cia;

b) Em 19 de Julho de 2001, foram nomeadas gerentes as sócias
Maria de Nazaré Salgueiro Damas e Cidália Maria Geraldo da Silva
Bento.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15663760

SALGADO & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4228;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324236; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 15/010920.

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, é de 5000 euros e é for-
mada por duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada,
e pertencentes uma a cada um dos sócios, António Rodrigues da
Silva Diogo e Maria da Silva Oliveira.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670708

ALJOSEM � COMPRA, VENDA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 8868; identificação de pessoa colectiva n.º 503962503;
inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 1 e 2/011011.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado tendo o pacto sido alterado nos seus artigos 1.º, n.º 1; 2.º,
3.º, 4.º e aditamento do artigo 13.º, pelo que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALJOSEM � Compra, Venda
e Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua Pêro Vaz de Caminha,
61, em Coimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imobiliários,
urbanizações, construção para venda, prestação de serviços de cons-
trução civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (20 048 200$) e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 70 000 euros e outra do valor no-
minal de 30 000 euros, ambas pertencentes ao sócio Serafim Lopes
de Almeida Morais.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo sócio
Serafim Lopes de Almeida Morais, que desde já nomeado gerente,
o qual poderá não ser remunerado se tal for deliberado em assem-
bleia gera.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todo os seus actos
e contratos basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 13.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.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15673022

MARQUES & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3562;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/010813.

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, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada,
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.

30 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15661725

CENTRO DE IMPORTAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 642;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/010920.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros, com remodelação total do
pacto social, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro de Importação Automo-
bilística, L.da, e tem a sua sede no Loteamento das Arroteias, Lote 1,
Estrada das Eiras, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessó-
rios para automóveis, importação, exportação e venda no mercado
interno de viaturas automóveis, velocípedes e motociclos novos e
usados, garagem e tudo o mais que ao automobilista diga respeito,
representações e consignações.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e encontra-se dividido em três quotas do valor nominal
de 25 000 euros, uma de cada sócio, Fernando Patrício Simões Mau-
rício, João Fernandes da Silva e Altino João Teixeira da Fraga.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
250 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em

primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado fica afecta a todos os sócios, já designados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de só um
gerente desde que o valor do acto não exceda 5000 euros, sendo
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes em actos de va-
lor superior.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de 3 anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota do último
balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na assem-
bleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam cria-
das uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.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.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670694

RAMALHEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1353;
identificação de pessoa colectiva n.º 500514615; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 9/010921.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o capi-
tal 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, é de 5000 euros, está integralmente realizado, em
dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, tituladas uma
em nome de cada sócio.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670767

CLÍNICA CARDIOLÓGICA DE DIAGNÓSTICO
E TERAPÊUTICA ANTÓNIO A. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3419;
identificação de pessoa colectiva n.º 501673040; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 1/010918.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o capi-
tal 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, é de
5000 euros e está representado e dividido por duas quotas, perten-
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cendo uma de 3000 euros ao sócio António Alberto Marques Mon-
teiro e outra de 2000 euros, à sócia Maria Adelaide Tavares Mon-
teiro Cardoso Monteiro.

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670562

HELENA GOMES & LINO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8853;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010907.

Certifico que foi constituída entre Lino Manuel Veloso de Faria
Carneiro de Freitas e mulher Helena Fernanda Fernandes Gomes,
casados em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Helena Gomes & Lino Freitas, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Quinta da Sapata, sem número de
polícia, Santa Clara, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação em qualquer localidade do país ou do
estrangeiro

3.º

Tem por objecto o comércio de confecções para homem, senhora
e criança, malhas, gravataria, artesanato, sapataria e marroquinaria.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, uma de cada um
dos sócios Lino Manuel Veloso de Faria Carneiro de Freitas e He-
lena Fernanda Fernandes Gomes.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos ca-
rece sempre do consentimento da sociedade, gozando esta, em pri-
meiro lugar, e depois os sócios não cedentes, direito de preferência
na sua aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças. cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios,
desde que totalmente liberadas, independentemente do seu consen-
timento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se um sócio for vencido em processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção.
2 � A contrapartida da quota a amortizar será o valor que resul-

tar do balanço a efectuar para o efeito.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamento

necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670317

O CANTINHO DO BRASILEIRO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8848;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010905.

Certifico que foi constituída entre José de Oliveira Lopes e mu-
lher Iara Fontainha Lopes, casados na comunhão geral, a sociedade
por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Cantinho do Brasileiro �
Restauração, L.da, e tem a sua sede na Simões de Castro, 130, fre-
guesia de Santa Cruz, concelho de Coimbra.

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

3 � A criação de sucursais, filiais, agências, delegações ou ou-
tra formas locais de representação não dependerá de deliberação dos
sócios.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em snack-bar, cervejaria, restauração.

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, no valor nominal de 2500 euros, pertencente uma ao sócio
José de Oliveira Lopes à sócia Iara Fontaínha Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fica
a cargo dos sócios José de Oliveira Lopes e Iara Fontaínha Lopes.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um
sócio gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos,
é atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não ceden-
tes, se aquele o não puder ou quiser exercer, com eficácia real, o
direito de preferência a exercer nos termos gerais.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio a sua quota não se trans-
mitirá aos seus sucessores devendo a sociedade amortizá-la, adqui-
ri-la ou fazê-la adquirir por sócios ou terceiros nos termos do ar-
tigo 225.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, sempre que sido
arrolada, arrestada, penhorada, incluída em massa falida ou insol-
vente ou de qualquer modo envolvida em processo judicial que não
seja inventário.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670279
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CONSTRUR � CONSTRUÇÕES URBANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2238;
identificação de pessoa colectiva n.º 500637881; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 4/010719.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital social para o montante de 300 723 000$ e redenominado
para euros pelo que o pacto foi alterado nos seus artigos 3.º, 4.º e 5.º
pelo que passou a ater a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000 euros, correspondente à soma das seguintes quotas:

Uma de 300 000 euros, pertencente à sócia Carriça � Investimen-
tos e Participações � S. G. P. S., L.da;

Duas iguais de 84 135 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Sinde Filipe e Manuel Dinis Pinheiro;

Três iguais de 127 500 euros cada uma pertencentes uma a cada um
dos sócios João Manuel Filipe Dinis Pinheiro, Margarida Maria Sinde
Filipe Pinheiro Perdigão e Luís Manuel Ferrão Sinde Filipe;

Uma de 182 625 euros pertencente ao sócio José Luís de Albu-
querque Rocha Gonçalves;

Uma de 102 360 euros pertencente à sócia Maria da Graça de
Albuquerque Rocha Gonçalves;

Uma de 78 240 euros pertencente ao sócio Pedro Maria Miranda
da Franca;

Uma de 1995 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário Albu-
querque Rocha Gonçalves Baeta da Veiga;

Uma de 127 500 euros pertencente a Maria Manuela Correia de
Oliveira Gouveia Sinde Filipe e Francisco Gouveia Sinde Filipe, em
comum e sem determinação de parte ou direito;

Uma de 156 510 euros, pertencente a Amanda Albuquerque Ro-
cha Gonçalves, Maria da Graça Albuquerque Rocha Gonçalves,
António Manuel de Albuquerque Rocha Gonçalves, Maria Teresa
Albuquerque Rocha Gonçalves da Franca, Maria do Rosário Albu-
querque Rocha Gonçalves Baeta da Veiga e José Luís Albuquerque
Rocha Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares, até ao
montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, pertence aos já nomeados gerentes Luís
Sinde Filipe, Manuel Dinis Pinheiro e Maria da Graça de Albuquer-
que Rocha Gonçalves e ainda aos demais sócios que forem eleitos
em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719138

RESTAURANTE ESPLENDOROSO
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4292;
identificação de pessoa colectiva n.º 502419601.

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. 11937238

DIVINOS � GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6985;
identificação de pessoa colectiva n.º 504075705.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas 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. 11937122

CARBENTO, COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3921.

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. 11937181

LORETO PESCAS � CAÇA E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6143;
identificação de pessoa colectiva n.º 503513997.

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. 11937203

SOCIEDADE DE PADARIAS DE SOUSELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2042;
identificação de pessoa colectiva n.º 500260877.

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. 11936924

BRITES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5445;
identificação de pessoa colectiva n.º 503132691; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 31; números e data das
apresentações: (Of.) 6 e 8/010824.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Fernando de Jesus Pereira cessou as suas funções de gerente,

por renúncia, em 8 de Agosto de 2001.
b) 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 realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 45 000 euros e corresponde à soma
de três quotas iguais de 15 000 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme o que
vier a ser deliberado em assembleia, pertence a todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, bastando
a de um só nos actos de mero expediente.

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. 15670112
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CARMINDA RIBEIRO PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4500;
identificação de pessoa colectiva n.º 502557834.

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. 11937009

BETA VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502832738; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 2/010911.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 3.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das três seguintes quotas, duas
quotas iguais, cada uma do valor nominal de 33 749 euros, dos só-
cios Vitor Manuel Osório Gonçalves e João Manuel Santana Costa,
e uma do valor nominal de 32 502 euros, da sócia, Maria da Con-
ceição Andrade Laginha Gonçalves.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670384

JORGE MANUEL FERREIRA CARDOSO
& SERAFIM JORGE FERREIRA � COMÉRCIO

DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7547;
identificação de pessoa colectiva n.º 504423100; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: (Of.) 9 e 10/010919.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 27 de Junho de 2001 Jorge Manuel Ferreira Cardoso ces-

sou as suas funções de gerente, por renúncia;
b) O pacto foi alterado nos seus artigos 4.º e 5.º, pelo que passou

a ter a seguinte redacção:
4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencente uma a cada um dos sócios Serafim Jorge Ferreira
e Leonor Malva Saguinho.

5.º

1 � A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral pertence aos dois sócios
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e para a sua representação em juízo e fora dele são necessárias as
assinaturas dos dois gerentes, bastando a assinatura de um deles para
os actos de mero expediente.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670643

AIRES DOS SANTOS & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8556; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010919.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
Jorge Elmano Simões Simões Aires dos Santos cessou as suas

funções de gerente, por renúncia, em 25 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670627

DECORAÇÕES � B. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2725;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210342; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 9/010918.

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

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem a to-
dos os sócios, os quais desde já são designados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670570

VIDESP � FÁBRICA DE ESPELHOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2317;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/010912.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 1 002 410$ e redenominado para euros (5000 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, está totalmente realizado, em
dinheiro, e encontra-se representado em duas quotas, cada uma doo
valor nominal de 2500 euros, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670511

AUTOMÓVEIS, CASA MEADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3880;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071583; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 10/010918.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que José Maria
Almeida Matos Antunes, foi nomeado gerente em 1 de Agosto de
2001.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670589

NACOLI � COMÉRCIO DE NAPAS, COLAS E LIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3586;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807241; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010910.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que em 10 de Maio
de 2001, João Jorge dos Santos Rodrigues cessou as suas funções de
gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670350

A. FERRAZ SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4353;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450525; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/010907.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e é formado por quatro quotas sendo, uma de 2548,98 euros,
pertencente a sócia Cristina Maria de Oliveira Ferraz Simões e, uma
quota de 817,01 euros, pertencente à sócia Alexandra Ferraz Courela,
uma quota de 817,01 euros, pertencente à sócia Maria João Ferraz
Courela e uma quota de 817,00 euros, pertencente ao sócio Bruno
Ricardo Ferraz da Silva.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670341

MADEIRA & MADEIRA � IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1518;
identificação de pessoa colectiva n.º 500054282; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e data das apre-
sentações; 17 e 18/010921.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) A sede foi mudada para a Urbanização Madefil, Lote 13 a 19,

Sargento-Mor, Souselas Coimbra;
b) Foram eleitos os membros dos órgãos sociais.
Para o quadriénio 2001/2004. Conselho de administra-

ção: Presidente: João Manuel Dias Madeira; Vogais: Maria Filomena
Dias Madeira Silva; e Maria Isabel Dias Madeira. Conselho
fiscal: Maria da Conceição Dias Madeira Almeida e Sousa; Manuel
Henriques Pinto, Revisor Oficial de Contas; António Martinho
Monteiro Teixeira; e Manuel Alberto Martins, Revisor Oficial de
Contas, Suplente. Data da deliberação: 17 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15672042

AMTEKIRA, COMÉRCIO ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8874;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010920.

Certifico que foi constituída entre Paulo Jorge Ramos dos Santos
e mulher Ana Maria Simões Marouva Cera, casados em separação
de bens, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANTEKIRA, Comércio Energias
Alternativas, L.da, e tem a sua sede na Rua Mendes dos Remédios, 96,
sub-cave direita, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de energias
alternativas, nomeadamente energia solar.

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
10 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
9000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Ramos Santos e outro
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Ana Maria Si-
mões Marouva Cera.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Paulo Jorge Ramos Santos, que desde já fica no-
meado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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 quotas sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671470

MARIA MARGARIDA GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8845;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010914.

Certifico que foi constituída entre Maria Margarida Martins Gon-
çalo Oliveira e marido Fernando Jorge da Costa Oliveira, 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 Maria Margarida Gonçalo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Infanta Dona Maria, 30-
A, 3.º direito, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho e
cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área de
saúde, actividade de investigação, divulgação, formação e consulta-
doria no âmbito das ciências da saúde.

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 euros, pertencente à sócia Maria Margarida Martins
Gonçalo Oliveira; e
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Uma de 1000 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge da Costa
Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente a sócia Maria
Margarida Martins Gonçalo Oliveira.

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671240

CACHORÃO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ANIMAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010906.

Certifico que foi constituída por Mónica Sofia da Costa Simões,
solteira, maior, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CACHORÃO � Comércio e
Distribuição de Produtos Animais, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua Afonso de Albuquerque, 19, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho e cidade de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a distribuição e comercialização de
rações, acessórios para animais, hotel canino, banhos, tosquias, ades-
tramento, transporte de animais, importação e exportação de mate-
rial relacionado com a actividade prestada e desinfecção de canis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quota
de igual valor nominal pertencente a ela sócia Mónica Sofia da Costa
Simões.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia, Mónica Sofia da Costa
Simões, desde já nomeada gerente, ou de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671283

AUTINOVADORA � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente AUTINOVADORA � REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7465;
identificação de pessoa colectiva n.º 504381075; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: (Of.) 16 e 18/010726.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe:
a) Em 27 de Abril de 2001, José Carlos Mateus Ferreira, cessou

as suas funções de gerente, por renúncia;
b) Que foi modificada a sociedade e que o pacto foi totalmente

remodelado pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AUTINOVADORA � Reparação
Automóvel, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Manuel Ma-
deira, sem número de polícia, Lugar de Pedrulha, freguesia de San-
ta Cruz, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de manutenção,
reparação e comércio de veículos automóveis e serviço de pronto
socorro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social é de 7500 euros, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, Domin-
gos Joaquim Mendes Pereira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser deliberado, ficará a cargo dele sócio, Domingos Joaquim Men-
des Pereira, que se mantém nomeado gerente, ou ainda a cargo de
pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15719871

SERRALHARIA CIVIL � JOSÉ MELO NEGRÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8867;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010918.
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Certifico que foi constituída por José Manuel Melo Negrão, casado
com Rosa Pereira Sousa Negrão, na comunhão de adquiridos, a
sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Civil � José Melo Negrão,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fontinha, 40, Lugar
de Fala, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

§ 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, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil e
comercialização de artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José Manuel Melo
Negrão.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671410

INTER XXI � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8869;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010919.

Certifico que foi constituída entre Fernando José Machado Mar-
tins Abrantes e mulher Ana Paula Ramalho Matias, 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 INTER XXI � Construção e
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Brasil, Edifício Inter,
277, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim, comércio de materiais de cons-
trução, promoção imobiliária e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Fernando José Machado
Martins Abrantes; e

Uma de 1000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Ramalho
Matias.

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 Fernando
José Machado Martins Abrantes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo em objecto diferente do seu e 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, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
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 des-
tinadas 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.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.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671429

PRESENÇA COIMBRÃ � ORGANIZAÇÕES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1523;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222070; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 3/010917.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 293 � 20 de Dezembro de 200127 172-(154)

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramento
da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo 30 de Junho de 1996 a
data da aprovação das contas.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670490

ÁLVARO PEDROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8855;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/010928.

Certifico que foi constituída, entre Álvaro Dias Pedroso, casado
com Maria de Fátima Martins Dias, casados na comunhão de ad-
quiridos, Tiago André Martins Dias Pedroso e Daniela Patrícia
Martins Dias Pedroso, ambos solteiros, menores, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Álvaro Pedroso & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Casal da Bemposta,
freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem; prestação de serviços na área da constru-
ção civil, nomeadamente terraplanagem, aluguer de maquinaria para
a construção civil; comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
25 000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Dias Pedroso, e duas,
iguais, de 12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Tiago André Martins Dias Pedroso e Daniela Patrícia Martins
Dias Pedroso.

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 Álvaro
Dias Pedroso.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671160

MADEIRA & EHLIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8862;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010913.

Certifico que foi constituída, entre Madeira & Madeira � Impor-
tação de Ferragens e Ferramentas, S. A., e EHLIS, S. A., a sociedade
por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madeira & Ehlis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Madefil, lote 19,
Estrada Nacional n.º 1, lugar de Sargento-Mor, freguesia de Souselas,
concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição por
grosso e a retalho de máquinas, alfaias agrícolas, máquinas indus-
triais e comerciais e seus acessórios, ferramentas, ferragens,
quinquilharia, material eléctrico, artigos para bricolage, de jardim e
para o lar e utilidades diversas; comércio de automóveis, motociclos
e bicicletas com ou sem motor; serviços de marketing e de consul-
toria empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros (equivalente a 30 072 300$) e corresponde à soma de
duas quotas, iguais, dos valores nominais de 75 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias, Madeira & Madeira �
Importação de Ferragens e Ferramentas, S. A., e EHLIS, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade ficará a cargo de quem for desig-
nado em assembleia geral, ficando, desde já, designados gerentes os
não sócios, Maria Filomena Dias Madeira Silva, ora outorgante, e
João Manuel Dias Madeira, casado, residente na Rua de Nicolau
Chanterenne, 179, freguesia de Santo António dos Olivais, conce-
lho de Coimbra, ambos por indicação da sócia Madeira & Madei-
ra � Importação de Ferragens e Ferramentas, S. A., e Pedro Ehlis
Schleicher, casado, residente na Calle Francisco Darder, 15, Barce-
lona, Espanha, e António Rubio Mora, ora outorgante, estes dois
últimos por indicação da sócia EHLIS, S. A.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos actos de compra e venda
do seu activo imobilizado de valor superior a 6000 euros e em opera-
ções comerciais no âmbito do objecto social de valor superior a
50 000 euros, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a assinatura de um gerente em representa-
ção de cada uma das sócias, bastando nos restantes actos a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global 300 000 euros, desde que deliberado por unani-
midade dos sócios que representem a totalidade 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
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

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

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

d) 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.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

As deliberações que não impliquem maioria qualificada de 75%
dos votos correspondentes ao capital social, deverão ser sempre to-
madas por 51% dos votos correspondentes ao capital social.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671356

PLANO ELEVADO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8861;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010912.

Certifico que foi constituída, entre Pedro Ricardo Ferreira da Cunha,
casado com Maria Gabriela Silva Esteves Pereira e Carlos Augusto
Cardoso Fernandes Carreira, casado com Amélia Maria Alves Cortez
Ferreira, ambos 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 Plano Elevado � Investimentos
Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Ca-
bral, 30-B, rés-do-chão, direito, freguesia de Santo António dos
Olivais, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim. Construção civil.
Arrendamento de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de uma
gerente.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671348

TRATOQUIMBRES � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8858;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010928.

Certifico que foi constituída, entre Licínio Rodrigues Murta, ca-
sado com Maria Rosa Fernandes Claro, João Manuel Gomes Ven-
tura, casado com Maria Adelina Neves Bugalho e José Manuel Al-
ves Faria, todos casados na comunhão de adquiridos, a sociedade por
quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRATOQUIMBRES � Comér-
cio e Reparação de Máquinas Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, sem número,
lugar de Quimbres, freguesia de São Silvestre, concelho de Coimbra.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de manuten-
ção e reparação de máquinas agrícolas e comercialização de máqui-
nas agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
36 000 euros (equivalente a 7 217 352$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais titulares seguintes: uma de
19 000 euros, pertencente ao sócio Licínio Rodrigues Murta, uma
outra, de 8000 euros, pertencente ao sócio João Manuel Gomes
Ventura, e uma, de 9000 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Alves Faria.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos 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 sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que de-
liberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral que deli-
bere o reembolso.

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671178

SANTOS & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231452; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 21/011003.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital para 1 002 410$, e o pacto foi alterado nos seus arti-
gos 3.º, 4.º, 5.º e 11.º, pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria informática, realiza-
ção e desenvolvimento de programação informática e actividades de
ocupação de tempos livres.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rodrigo das Neves
Filipe e Maria da Conceição Natário Garcia dos Santos Filipe.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Rodrigo das Ne-
ves Filipe, e sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia Maria
da Conceição Natário Garcia dos Santos Filipe.

ARTIGO 11.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.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671402

PAPÉIS RECICLÁVEIS, OFICINA DE AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8872;
identificação de pessoa colectiva n.º 503235539; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 15/010928.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 2, pelo que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papéis Recicláveis, Oficina de
Ambiente e Recursos Naturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Adro de Baixo, 6, freguesia
de São Bartolomeu, concelho e cidade de Coimbra.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 22 500 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, iguais, dos valores nominais de 11 250 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Renato
Pereira Trincão e Filipa Maria Marques Fernandes de Assis.

ARTIGO 4.º

1 � [...]
2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até

ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13347586

ALEXANDRE, BARATA & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8870;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010919.

Certifico que foi constituída, entre Nuno Miguel Fernandes Ale-
xandre, Joaquim António Carvalho Rolo e Pedro Miguel Ribeiro
Nunes Barata, todos solteiros, maiores, a sociedade por quotas em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexandre, Barata & Rolo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Lousã, bloco 1,
1.º, direito, posterior, freguesia de Santo António dos Olivais, con-
celho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de bar, café, restaurante,
cervejaria e marisqueira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros (equivalente a 9 021 690$) e corresponde à soma de
três quotas, iguais, dos valores nominais de 15 000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Nuno Miguel Fernandes Ale-
xandre, Joaquim António Carvalho Rolo e Pedro Miguel Ribeiro
Nunes Barata.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas 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 contrato social ou

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas 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 forma de restituição fixadas em assembleia geral que deli-
bere o reembolso.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15671445

COMPRIFLOR � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8116;
identificação de pessoa colectiva n.º 504829122; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; núme-
ros e datas das apresentações: Of. 4/010917, e 3/010711 e 6/
010917.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) Em 20 de Setembro de 2001, Maria Fernanda da Silva Fran-

cisco renunciou às suas funções de gerente.
b) O pacto foi alterado no seu artigo 5.º, pelo que passou a ter a

seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade cabe a Armindo da Mota Santos e a
Manuel da Ponte Marques, os quais têm direito especial à gerência.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração de cada gerente será a que vier a ser fixada
em assembleia geral, no valor mínimo de 200 000$ brutos mensais
e, ainda e acrescendo, 5% dos lucros de cada exercício.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15715914

CARDOSO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2160,
C-7, fls. 167 v.º

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. 13370278

COIMBRA, AMARAL & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2165,
C-7, fls. 170; identificação de pessoa colectiva n.º 500595119.

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. 13370251

RESTAURANTE O ALFREDO DE VASCO & REINALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3953;
identificação de pessoa colectiva n.º 502097329.

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. 11937165

ERVANÁRIA S. PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6832;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962554.
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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. 11937106

SANTOS & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3529.

Certifico Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que
foram depositadas 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. 11937262

BELARMINO CORREIA DA FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4681;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628243.

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. 11937254

PROCESSUS, SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8604;
identificação de pessoa colectiva n.º 502927402; inscrição n.º 10 e
averbamento n.º 1; números e datas das apresentações: 6/010326 e
09/010911.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o pacto foi
alterado nos seus artigos 1.º, 3.º e 5.º, n.os 3 e 5, pelo que passaram
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma PROCESSUS, Serviços
Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 80,
lote 3, rés-do-chão, em Coimbra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 4 000 000$, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma, de 1 800 000$, da sócia I. S. A., Instrumentação e Sis-
temas de Automação, L.da; outra, de 1 120 000$, do sócio Manuel
António Costa Lains; outra, do valor nominal de 800 000$, da só-
cia ARCOLGESTE � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., e outra, de 280 000$, do sócio Konrad Hansen.

5.º

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

5 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os não sócios, Artur
Manuel Antunes Caracol, casado, residente na Rua do Mercado, 7,
1.º, direito, Algueirão, Sintra; António Miguel Lino Santos Morga-
do, casado, residente na Rua de José Castilho, lote 21, 9.º, D, em
Coimbra, e José Basílio Portas Salgado Simões, casado, residente na
Rua de Carlos Seixas, 191, 1.º, esquerdo, em Coimbra.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11936754

TINTEIRÃO � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8363;
identificação de pessoa colectiva n.º 505069520; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010910.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a sede foi
mudada para a Rua de Seabra de Albuquerque, 12, rés-do-chão,
freguesia de Eiras, em Coimbra.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670368

CLÁUDIO REIS, CONSULTORIA DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8062;
identificação de pessoa colectiva n.º 504795503; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010919.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
mudou a sua sede para a Rua de Teófilo Braga, 17, 3.º, esquerdo,
Coimbra.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670619

PSIC � PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS INFORMÁTICOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4792;
identificação de pessoa colectiva n.º 502688483; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/010918.

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

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 eu-
ros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto
Paulino dos Santos e Pedro Miguel Stamm de Matos.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670597

TÁXIS CRUZ & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8856;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010911.

Certifico que foi constituída, entre Fernando José de Jesus da Cruz
e mulher, Maria Adriana Ferreira Henriques, casados em comunhão
geral, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Cruz & Ferreira, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Ribeiro Sanches, 22, freguesia de Santo An-
tónio dos Olivais, concelho de Coimbra.

2 � Por decisão da gerência, pode a sede ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem
ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas do valor nomi-
nal de 2500 euros, uma de cada sócio, José de Jesus da Cruz e Maria
Adriana Ferreira Henriques.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
240 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

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 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
c) Quando, em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
d) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da so-

ciedade;
e) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer represen-

tar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a con-

trapartida da amortização será o valor que para a quota resultar do
último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou
mais sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15670392

MIRA

CARLOS & FRANCISCO JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mira. Matrícula n.º 219/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503822035; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/011004.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do pacto, relativamente
ao artigo 3.º, do respectivo contrato, que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: duas, iguais,
do valor nominal de 37 500 euros, cada uma, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Manuel Cesário de Miranda Rosete e Maria
Cecília da Silva Manco, e três, iguais, do valor nominal de

25 000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Carlos
Pedro da Silva Rosete, Francisco Cesário da Silva Rosete e Hugo José
da Silva Rosete.

O texto completo do contrato alterado, ficou depositado, na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2001. � A conservadora, Zulmira Maria Ne-
ves da Silva. 06435750

TÁBUA

TÁXIS � SANTOS E GAMBOA, L.DA

Sede: Estrada da Barrosa, vila,
freguesia e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 443/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 500534632; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 14 e 16/011023.

Certifico que por escritura de 6 de Outubro de 2001, lavrada de
fls. 97 a 99, do livro n.º 113-E, do Cartório Notarial de Tábua, e em
relação à sociedade em epígrafe, foi registada a cessão de funções
de gerente de José Aires Gouveia da Silva e a alteração dos arti-
gos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TÁXIS � Santos e Gamboa, L.da, e
tem a sua sede na Estrada da Barrosa, na vila, freguesia e concelho
de Tábua.

2.º

O seu objecto é o transporte público de aluguer em veículos au-
tomóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada sócio.

5.º

A gerência incumbe à sócia Maria Antonieta Gonçalves dos San-
tos, obrigando-se a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
com a sua assinatura.

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

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Curveira de Matos Sousa e Silva. 07266804

SIROMA � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 231/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503006750; data da
apresentação: 010627.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes
Rodrigues Campos Abrantes. 15208133

TURISTÁBUA, GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua Dr. Prof. Caeiro da Mata, freguesia
e concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 441/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505676753; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/011017.
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Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Tábua,
em 18 de Julho de 2001, de fls. 138 a 139 v.º, do livro n.º 110-E,
entre Nélson Fernando Ramos de Campos, Maria da Graça Pimen-
ta Morais de Campos, Luís Miguel Pimenta Morais e Sandra Maria
Semedo Pedro Morais, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TURISTÁBUA, Gestão Hoteleira, L.da

2.º

Tem a sede na Rua do Prof. Dr. Caeiro da Mata, na vila, fregue-
sia e concelho de Tábua.

3.º

A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas de representação, em Portugal ou no estran-
geiro.

4.º

Tem por objecto a indústria hoteleira, gestão hoteleira e de em-
preendimentos turísticos e a organização de passeios turísticos.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em quatro quotas, iguais, do valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Nélson
Fernando Ramos de Campos, Maria da Graça Pimenta Morais de
Campos, Luís Miguel Pimenta Morais e Sandra Maria Semedo Pe-
dro Morais.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
50 vezes o respectivo capital social.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedade reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

À cessão de quotas a estranhos é necessário o consentimento so-
cial, cabendo à sociedade em primeiro lugar e aos sócios em se-
gundo, o direito de preferência.

9.º

A gerência incumbe aos sócios, obrigando-se a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, com as assinaturas conjuntas de três
gerentes, mas bastando a de qualquer gerente, nos actos de mero
expediente.

Conferida, está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira
de Matos Sousa e Silva. 07266812

ÉVORA
ÉVORA

MARQUES & LOURO, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, 13 e 15, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 577/
760507; identificação de pessoa colectiva n.º 500612560; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 10/011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado o capi-
tal, de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcialmente 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, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas: uma, no valor nominal de 3750 euros,

pertencente ao sócio João Francisco Saraiva Marques, e uma, no valor
nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Leontina de Assunção
Nunes Poupa Marques.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123090

FRANCISCO RAPOSO & MARIANA PACHECO, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 2,
rés-do-chão, direito, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 937/
860102; identificação de pessoa colectiva n.º 501524819; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/011023.

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 4.º do pacto, 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 duas quotas: uma, no valor nomi-
nal de 3750 euros, do sócio Francisco António Panelas Raposo, e
outra, no valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Mariana
do Carmo Touteiro Pacheco Raposo.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123057

BICHO DA MODA � REPRESENTAÇÕES DE CALÇADO, L.DA

Sede: Quinta do Ouro Verde, lote 18,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2730/
011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/011023.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, da qual são sócios Amílcar Nogueira Inácio
e mulher, Maria Emília Ramos Balhé Tavares de Oliveira, casados
em comunhão de adquiridos, Quinta Ouro Verde, lote 18, Évora:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bicho da Moda � Representa-
ções de Calçado, L.da, e tem a sua sede em Évora, na Quinta Ouro
Verde, lote 18, freguesia da Senhora da Saúde.

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 compra e venda de vestuário para
adultos; calçado; várias áreas na prestação de serviços às empresas,
tais como obtendo comissões na venda dos seus produtos e comér-
cio de representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Amílcar Nogueira Iná-
cio, e outra, no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Ramos Balhé Tavares de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida, dependendo, relativamente a estranhos, do consentimento da
sociedade.
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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 cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada é necessá-
ria 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 quotas, 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 uma de entre eles que os repre-
sente na sociedade, enquanto se mantiver a interdição ou a indivisão.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123030

FELICIANO H. LEITÃO, L.DA

Sede: Rua de Avis, 30, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 279/
510726; identificação de pessoa colectiva n.º 500917779; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/011017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 700 000$ 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 por 3491,58 euros em di-
nheiro e 1508,42 euros por incorporação de reservas, é de 5000 eu-
ros e é formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de 2500 eu-
ros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Joaquim Vicente
Almeida e Maria Helena Piteira Almeida Gonçalves Caeiro.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15123014

ORLA, ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA
PAISAGÍSTICA, L.DA

Sede: Quinta do Ferragial dos Choupos, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1531/
920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502830662; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 42/010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ 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 valo-
res, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma,
do valor nominal de 3125 euros, pertencente ao sócio Nuno Eduardo
de Paiva de Carvalho, e outra, de valor nominal de 1875 euros, perten-
cente à sócia Maria Adalgisa Alves Palmeiro Cruz de Carvalho.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15122964

CONSULTALEN � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, L.DA

Sede: Rua de 28 de Setembro, 10, Bairro da Torralva,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1848/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503446548; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/011017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ 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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, de valor nominal igual,
de 2500 euros, pertencentes cada uma aos sócios Nuno Manuel
Gameiro Rebelo dos Santos e Ana Maria da Silva Peres.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123162

M & E � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Almeirim Norte, lotes 7-C
e 8-C, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1559/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502903910; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 38/011012.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, 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 e outros
valores, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
pertencendo uma a cada sócio.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15122948
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JOÃO LUÍS MADEIRA DA ROCHA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua do Cano, 54

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 519/
730612; identificação de pessoa colectiva n.º 500149941.

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.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15124720

TRANSPORTES ANTÓNIO VALVERDE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Depósito, 4, Nossa Senhora da Tourega,
7000 Évora

Capital social: 49 879,79 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1771/
941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503316350; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 47/011019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração total do contrato, que passou a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes António Valverde,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Depósito, 4, na fre-
guesia de Nossa Senhora da Tourega, concelho de Évora.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar agências, sucursais e filiais
em qualquer ponto do País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade é o transporte público ocasional rodoviá-
rio de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,79 euros (10 000 000$), correspondente a uma só quota de
que é titular o único sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade é exercida pelo sócio único que fica,
desde já nomeado, e por pessoas estranhas à sociedade que por ele
venham a ser designadas.

2 � Fica também, desde já, nomeada gerente a não sócia Vitória
do Carmo Cabeçana Valverde, sendo ela quem presta capacidade
profissional à sociedade.

3 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a daquele que presta capacidade profissional à so-
ciedade.

5.º

A gerência fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que estes sirvam à prossecução dos fins sociais.

6.º

Os lucros apurados anualmente, depois de retirada a percentagem
destinada ao fundo de reserva legal, terão a aplicação que for deci-
dida em acta pelo sócio único.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15123073

DAVID & LEONEL, L.DA

Sede: Largo de Luís de Camões, 19 e 20,
e Rua de Pedro Simões, 4, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 402/
660112; identificação de pessoa colectiva n.º 500340331; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
2500 euros, cada uma, e pertencendo aos sócios Leonel Augusto
Rodrigues e Domingas da Conceição Torres Rodrigues.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15123111

SUPÓNEIS E CAVALOS � ESCOLA DE EQUITAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida dos Arquitectos Arrudas, 252,
1.º, esquerdo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2735/
011026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011026.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, da qual é sócia Susana Neugebauer Burnay,
casada com João Francisco Eloy Cruz Rebocho Prazeres, em sepa-
ração de bens, Avenida dos Arquitectos Arrudas, 252, 1.º, esquerdo,
Évora:

1.ª

Firma

A sociedade adopta a firma Supóneis e Cavalos � Escola de
Equitação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Ar-
quitectos Arrudas, 252, 1.º, esquerdo, em Évora.

2.ª

Objecto social

Escola de equitação, formação profissional, comércio e aluguer de
cavalos e artigos equestres, actividades de tempos livres e comércio
de rações e produtos veterinários.

3.ª

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à quota da única outorgante.

4.ª

Gerência

A administração e representação da sociedade ficam a cargo do
gerente que for nomeado, nomeando-se desde já gerente Susana
Neugebauer Burnay.

5.ª

Obrigações

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

6.ª

Outras obrigações � proibição

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

7.ª

Participação

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos de
empresas, bem como em sociedade com objecto diferente, ou regu-
ladas por lei especial, e, inclusivamente, como sócia de responsabi-
lidade limitada.
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8.ª

Início de actividade

A sociedade iniciará imediatamente a sua actividade, podendo a
gerência praticar desde já, todos os actos da sua competência, e ainda
proceder a levantamentos do capital depositado em nome da socie-
dade, das quantias que forem necessárias para fazer face às despe-
sas de instalação e funcionamento da sociedade.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123146

GABINETE TÉCNICO CONTABILIDADE � LUÍS BORREGO, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 2, 1.º, frente, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2099/
970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503919365; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/010716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ 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 já 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, Luís
António Ramalho Borrego e Teodora Natividade Ramalho Moreira
Borrego.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 13553399

QUATRO D � ACTIVIDADES HOTELEIRAS E TURÍSTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Complexo Paroquial Nossa Senhora de Fátima,
Bairro do Bacelo, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2736/
011029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/011029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, e da qual é sócio Luís Filipe Rosado Sam-
paio, solteiro, maior, Bairro das Nogueiras, 42, 1.º, Évora:

1.º

A sociedade adopta a firma QUATRO D � Actividade Hotelei-
ras e Turísticas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Complexo
Paroquial Nossa Senhora de Fátima, Bairro do Bacelo, freguesia do
Bacelo, cidade e concelho de Évora.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades hotelei-
ras, restauração e similares.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Luís Filipe Rosado Sampaio.

4.º

1 � A administração da sociedade compete a um ou mais geren-
tes, nomeados pelo sócio único.

2 � O sócio único Luís Filipe Rosado Sampaio fica, desde já,
nomeado gerente.

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

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto
social.

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 a exercer.

7.º

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade adquirin-
do para o efeito quaisquer bens e equipamentos necessários ou con-
venientes e assumindo todas as despesas daí decorrentes ficando,
desde já, o gerente designado autorizado a efectuar da conta aberta
em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., rede
Banco Nacional Ultramarino, em Évora, os levantamentos para tan-
to necessários.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123170

BRAVO & SAMPAIO, L.DA

Sede: Rua de Sá da Bandeira, Bairro da Tonegela, 24,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2731/
011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/011025.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Francisco Carmelino Bravo
e mulher, Caetana Maria Salvador Sampaio Bravo, casados em co-
munhão de adquiridos, Rua de Conceição Bastos, 7, Bairro da Ca-
sinha, Horta das Figueiras, Évora:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Bravo & Sampaio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sá da Bandeira, Bairro
da Tonegela, 24, freguesia de Horta das Figueiras, concelho de
Évora.

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 bate-
chapas e pintura automóvel.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for in-
cluída em massa falida.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123103

PEDRA LAVRADA SUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 2 de Abril, Bairro São José da Ponte, Sé,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2734/
011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
011025.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, da qual é sócia Helena Maria Galvão da Silva
Martins, divorciada, Rua de Frei Manuel Cardoso, 16, Bairro da
Casinha, Horta das Figueiras, Évora:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedra Lavrada Sul � Importação e
Exportação, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de 2 de Abril,
Bairro São José da Ponte, freguesia da Sé, concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, exportação, representação,
comercialização e venda por catálogo de uma grande variedade de
produtos, nomeadamente artigos de ourivesaria e de artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota única, de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio único,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme ele
decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecu-
ção 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.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123138

S. T. C. � SERVIÇOS TÉCNICOS CARDIOLOGIA, L.DA

Sede: Vila Académica, Rua de 1.º de Agosto, 5,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2185/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504069179; inscri-

ção n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 2/011024 e 8/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ 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, integralmente realizado, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, pertencendo uma a
cada sócio.

Foi ainda mudada a sede da sociedade para Vila Académica, Rua
de 1.º de Agosto, 5, em Évora.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 15123154

PORTEL

REFÚGIO DO MONTE � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Largo do Dr. Miguel Bombarda, 9, freguesia
e concelho de Portel

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 128/
011023; número e data da apresentação: 3/011023.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial e da qual são sócios Arnaldo Afonso da
Fonte, divorciado, e Sofia Margarida Matos Vieira, solteira, maior,
que declaram constituírem entre si uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Refúgio do Monte � Hotelaria e
Turismo, L.da, tem a sua sede no Largo do Dr. Miguel Bombarda,
9, freguesia e concelho de Portel.

2.º

A sociedade tem por objecto: indústria hoteleira e turística, com-
pra e venda de prédios e revenda, restauração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
12 500 euros.

4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence aos sócios que, desde já, ficam nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para
obrigar validamente a sociedade.

5.º

Apenas é livre a cessão a quota entre sócios.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Lopes Pessoa Parreira. 14168820

REDONDO

ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, C. R. L.
(anteriormente ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO, S. C. R. L.)

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 15/
840905; identificação de pessoa colectiva n.º 500305927; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/011015.
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Certifico que por escritura de 25 de Setembro de 2001, fls. 50, do
livro n.º 27-C, do Cartório Notarial do Redondo, foram alterados os
estatutos da cooperativa em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

Estatutos da Adega Cooperativa de Redondo, C. R. L.

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, área social,
duração, ramo, objecto e fins

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

A cooperativa agrícola denominada Adega Cooperativa de Re-
dondo, S. C. R. L., foi constituída por alvará de 31 de Agosto
de 1956, no Diário do Governo, 3.ª Série, n.º 217, de 13 de Se-
tembro de 1956, e alterou a sua denominação para Adega Co-
operativa de Redondo, C. R. L., por força do disposto no Código
Cooperativo, passando a reger-se por esse diploma, pelo Decre-
to-Lei n.º 394/82, restante legislação aplicável e pelos presentes
estatutos.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da cooperativa é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e área social

1 � A cooperativa tem a sua sede na vila, freguesia e conce-
lho de Redondo e a sua área social circunscreve-se prioritariamen-
te ao concelho de Redondo e ainda aos restantes concelhos do
Alentejo da área abrangida pela Comissão Vitivinícola Regional
Alentejana. Ou seja, todos os concelhos do distrito de Portalegre,
Évora e Beja.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações por proposta da direc-
ção a submete à assembleia geral.

3 � A área social poderá ser alterada por deliberação da assem-
bleia geral, sob proposta da direcção, tendo presente a possibilida-
de de realização e desempenho do objecto e fins que se propõe.

ARTIGO 4.º

Ramo, objecto e fins

1 � A cooperativa pertence ao ramo agrícola e tem por objecto
principal efectivar, quaisquer que sejam os meios e as técnicas por
ela utilizadas, as operações respeitantes à recepção, transformação
e comercialização de todos os produtos derivados das uvas produ-
zidas pelos seus cooperadores.

2 � A cooperativa poderá efectuar a título complementar, a pe-
dido dos cooperadores e sem a vinculação prevista no n.º 3, alínea a),
artigo 14.º, o aprovisionamento e serviços relacionados com o ob-
jecto principal.

3 � A cooperativa poderá igualmente efectuar, a título subsidiá-
rio, actividades próprias de outros ramos necessárias à satisfação das
necessidades dos seus membros, desde que aprovado em assembleia
geral por proposta da direcção.

ARTIGO 5.º

Fins

Para a realização dos seus fins, pode a cooperativa:
1 � Adquirir a propriedade ou os direitos que assegurem o uso

e fruição de prédios ou de instalações, de unidades fabris, de locais
de armazenamento e conservação destinados a outras actividades
auxiliares ou complementares;

2 � Utilizar ou permitir a utilização por qualquer meio legal, no
todo ou em parte, dos edifícios, instalações e equipamentos ou ser-
viços de cooperativas agrícolas ou de uniões de cooperativas de que
seja membro;

3 � Ajustar com quaisquer pessoas, singulares ou colectivas,
contratos, acordos ou convenções;

4 � Contrair empréstimos em quaisquer instituições de crédito;
5 � Filiar-se em qualquer tipo de uniões, federações ou confe-

derações;
6 � Participar no capital social de quaisquer sociedades comer-

ciais, com o objecto igual ou diferente do seu. inclusive, sociedades
unipessoais.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, no
montante mínimo de 2500 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5 eu-
ros ou um seu múltiplo.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes menções:
a) A denominação da cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número, em série contínua;
f) As assinaturas de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital social poderá ser elevado, por incorporação de re-

servas, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de capital

1 � As entradas mínimas de capital a subscrever por cada coope-
rador não podem ser inferiores a três títulos de capital.

2 � A subscrição de capital é determinada pela produção prová-
vel do novo cooperador, devendo o valor mínimo a subscrever re-
sultar da divisão do capital e reservas da cooperativa em 31 de De-
zembro do último exercício pela produção anual média do último
triénio, multiplicado pela produção média provável do novo coope-
rador.

3 � O capital subscrito será actualizado, por períodos de três
anos, determinando-se sempre a média das uvas entregues.

ARTIGO 8.º

Realização de capital

1 � As entradas de capital inferiores a 1500 euros serão realiza-
das em dinheiro, no montante correspondente à totalidade do seu
valor.

2 � As entradas de capital social superiores a 1500 euros do
capital poderão ser realizadas até cinco prestações, a deduzir anual-
mente na liquidação de cada uma das respectivas campanhas.

ARTIGO 9.º

Transmissibilidade dos títulos de capital

1 � Os títulos de capital só são transmissíveis por acto inter vi-
vos ou mortis causa, mediante autorização da direcção, sob condi-
ção de o adquirente ou o sucessível reunir as condições de admis-
são exigidas.

2 � A transmissão inter vivos opera-se por endosso do título a
transmitir, assinado pelo cedente, e averbamento no livro de regis-
to, assinado por dois membros da direcção e pelo adquirente.

3 � A transmissão mortis causa opera-se pela apresentação do
documento comprovativo da qualidade de herdeiro ou de legatário,
em função do qual será averbado em nome do seu titular no respec-
tivo livro de registo, que deverá ser assinado por dois membros da
direcção e pelo herdeiro ou legatário.

4 � Será lavrada no respectivo título nota de averbamento, assi-
nada por dois directores, com o nome do requerente.

5 � Não podendo operar-se a transmissão mortis causa, os
sucessíveis têm direito a receber o montante do valor dos títulos do
autor da sucessão.

ARTIGO 10.º

Aquisição de títulos de capital pela cooperativa

A cooperativa não pode adquirir títulos representativos do seu
próprio capital, a não ser gratuitamente.

ARTIGO 11.º

Títulos de investimento

1 � A cooperativa pode emitir títulos de investimento desde que
haja deliberação da assembleia geral nesse sentido, que fixará a taxa
de juro e demais condições de emissão.

2 � Os títulos de investimento são nominativos e transmissíveis,
obedecendo aos requisitos do n.º 3, do artigo 6.º dos estatutos.

3 � Quando a assembleia geral o deliberar, os títulos de investi-
mento podem ser subscritos por pessoas que não sejam membros da
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cooperativa, mas não concedem a qualidade de cooperador a quem
não a tiver, embora os seus titulares possam assistir às assembleias
gerais.

4 � O produto destes títulos será escriturado em conta própria,
que será utilizada pela direcção para os fins e nas condições fixa-
das pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores, admissão, direitos, deveres,
demissão e exclusão

ARTIGO 12.º

Admissão

1 � O número de cooperadores não pode ser inferior a 10.
2 � Podem ser cooperadores as pessoas singulares ou colectivas que:
a) Exerçam a exploração vitícola dentro da sua área de acção;
b) Tenham subscrito e realizado no acto de admissão o capital

mínimo exigido.
3 � Dentro da respectiva área social, nenhum cooperador pode-

rá ser membro de outra cooperativa vitícola, a título da mesma ex-
ploração.

4 � Não podem ser cooperadores os titulares de interesses direc-
tos ou indirectos, na área de acção da cooperativa, relacionados com
a actividade ou actividades principais exercidas por ela ou suscep-
tíveis de a afectar.

5 � A admissão como cooperador efectuar-se-á mediante proposta
do interessado apresentada por escrito à direcção.

5.1 � A admissão será resolvida em reunião ordinária da direc-
ção no prazo máximo de 90 dias, posteriores à entrega da proposta,
e a respectiva deliberação deverá ser comunicada imediatamente, por
escrito, ao interessado.

5.2 � Poderá a direcção recusar a admissão enquanto a coopera-
tiva não dispuser dos meios necessários à resposta de solicitação do
novo membro.

6 � A recusa de admissão é passível de recurso para a assembleia
geral, a interpor no prazo de 15 dias, por iniciativa do candidato.

7 � A assembleia geral deliberará na sua primeira reunião se-
guinte à da interposição do recurso.

8 � O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável à
sua admissão será desde logo inscrito, ficando sujeito aos direitos e
obrigações decorrentes da sua condição de cooperador.

9 � A inscrição de cooperadores far-se-á em livro próprio, don-
de constará, com referência a cada cooperador, o número de inscri-
ção, por ordem cronológica de adesão, e o capital subscrito e reali-
zado.

10 � Os herdeiros do cooperador falecido sucedem nos respecti-
vos direitos e obrigações perante a cooperativa, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.

10.1 � Os herdeiros que reúnam as condições necessárias para
o efeito poderão assumir a qualidade de cooperador com a mesma
exploração agrícola nas mesmas condições pelas quais o falecido se
encontrava vinculado à cooperativa.

ARTIGO 13.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm direito a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Requerer informações aos órgãos competentes da cooperativa e

examinar a escrita e as contas da cooperativa no período de 15 dias que
antecede a assembleia geral, de cuja matéria cabe recurso para esta;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos defini-
dos nos estatutos ou, quando esta não seja convocada, requerer a
convocação judicial;

e) Apresentar a sua demissão.
Os cooperadores têm direito, para além do que se deixa referido, a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais e estatutárias que forem cometidas, quer pelos
corpos gerentes, quer por algum ou alguns dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção de qualquer acto irregular cometido
por empregado ou cooperador.

ARTIGO 14.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores devem observar os princípios cooperativos,
as leis, os estatutos da cooperativa e os respectivos regulamentos
internos.

2 � Os cooperadores devem ainda:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa.
3 � Os cooperadores, para além do que se deixa referido, obrigam-se a:
a) Entregar à cooperativa a totalidade da sua produção vitícola,

com excepção das quantidades necessárias ao consumo familiar;
b) Não realizar actividades concorrenciais com as que sejam ob-

jecto principal da cooperativa;
c) Realizar o capital segundo o disposto nestes estatutos, nomeadamente

nos casos em que se verifiquem aumentos de produções entregues;
d) Comunicar à direcção, dentro do prazo de 30 dias, quando

deixar de exercer a exploração vitícola na área da cooperativa.
4 � O não cumprimento por parte dos cooperadores das obrigações

assumidas não os dispensa do pagamento da percentagem dos encargos
fixos e despesas gerais que eram correspondentes à actividade normal a
que se vincularam no acto de admissão, salvo se outra coisa a assembleia
geral deliberar.

ARTIGO 15.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a sua demissão, por meio
de carta registada dirigida à direcção, no fim de cada exercício so-
cial, com pré-aviso de 90 dias, sem prejuízo do cumprimento das
suas obrigações como membros da cooperativa.

2 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamentos para
a efectivação da demissão, em correspondência com a execução,
respeito e cumprimento de compromissos.

3 � Ao cooperador cuja demissão for aceite será restituído, no
prazo de até dois anos, o valor dos títulos de capital subscritos e
realizados.

ARTIGO 16.º

Exclusão

1 � Serão excluídos da cooperativa os cooperadores que viola-
rem grave e culposamente os deveres previstos no artigo 14.º, desig-
nadamente:

a) Deixarem de exercer a exploração vitícola na área de acção da
cooperativa ou de entregar anualmente a matéria-prima produzida;

b) Venderem as uvas da sua exploração ou negociarem-nas de
forma concorrencial com a cooperativa, quer em nome próprio, quer
através de interposta pessoa ou empresa;

c) Transferirem para outros os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

d) Tiverem sido declarados em estado de falência fraudulenta ou
de insolvência ou tiverem sido demandados pela cooperativa, ha-
vendo sido condenados por decisão transitada em julgado.

2 � A direcção a pedido do interessado poderá não decidir no
sentido da exclusão, nos casos em que a não entrega dos produtos
da exploração seja devida à reestruturação ou renovação da vinha.
Neste caso não perderá a qualidade de associado, mas os seus di-
reitos ficarão suspensos durante o período em que se verificar a
ausência de entrega de matéria-prima até ao máximo de oito anos.
O período de interrupção é contado desde o recebimento do último
crédito sobre uvas até à retoma das entregas.

3 � As infracções cometidas pelos membros que não importem
exclusão poderão ser punidas, consoante a sua gravidade, pela di-
recção com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e be-
nefícios por determinado período, sem prejuízo do recurso que de-
las cabe para a assembleia geral.

4 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser in-
terposto no prazo de oito dias, a contar da data em que o infractor
receba a comunicação da penalidade imposta.

5 � Os cooperadores excluídos terão direito a reembolsos previs-
tos nos termos do n.º 3, do artigo 15.º, sem prejuízo de eventuais
indemnizações resultantes de prejuízos causados à cooperativa.

6 � A cooperativa poderá, no entanto, compensar os valores do
reembolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direito
pelos factos que motivaram a exclusão.

CAPÍTULO IV
Dos órgãos sociais

SECÇÃO I
Princípios gerais

ARTIGO 17.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
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2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral, na dependência da
direcção, comissões especiais de carácter consultivo, sendo a sua
composição, funcionamento e duração da responsabilidade daquela.

ARTIGO 18.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia ge-
ral, da direcção e do conselho fiscal é de quatro anos, sendo permi-
tida a reeleição.

ARTIGO 19.º

Eleições

1 � Os membros titulares da mesa da assembleia geral, da direc-
ção e do conselho fiscal são eleitos por maioria simples de votos de
entre os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos, excepto os
que sejam funcionários remunerados da cooperativa, em escrutínio
secreto, de entre as listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral com a
antecipação mínima de 10 dias em relação às datas da assembleia geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 20 cooperadores no pleno
gozo dos seus direitos;

c) Indiquem os cargos e os nomes dos cooperadores propostos para
todos os órgãos sociais, nos termos destes estatutos.

2 � Caberá à direcção, conselho fiscal e mesa da assembleia geral,
por maioria, a faculdade de apresentar uma lista para a eleição dos
corpos sociais, sendo obrigatória na falta de outra lista.

ARTIGO 20.º

Remuneração dos órgãos sociais

Os titulares dos órgãos sociais da cooperativa poderão receber as
remunerações que lhes forem fixadas pela assembleia geral.

SECÇÃO II
Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

Definição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais estatutários, são obri-
gatórios para todos os órgãos sociais da cooperativa e para todos os
membros desta.

2 � Participam na assembleia geral todos os cooperadores no
pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 22.º

Convocação

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias.

2 � A assembleia ordinária reunirá obrigatoriamente duas vezes
em cada ano, uma até 31 de Março, para apreciação e votação do
balanço, relatório e contas da direcção, bem como do parecer do
conselho fiscal, e outra até 31 de Dezembro para apreciação e vota-
ção do orçamento e do plano de actividades para o exercício seguinte
e ainda para a eleição dos corpos sociais, quando seja caso disso.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral, ou a pedido da direc-
ção ou do conselho fiscal, ou a requerimento de, pelo menos, 10%
dos cooperadores.

ARTIGO 23.º

Constituição da mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, nos termos do artigo 19.º dos
estatutos.

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
à mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas suas faltas e
impedimentos pelo vice-presidente, bem como empossar os eleitos.

3 � Ao vice-presidente e ao secretário compete coadjuvar o pre-
sidente na orientação dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de entre os coope-
radores presentes, os quais cessarão funções no termo da reunião.

ARTIGO 24.º

Convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias
de antecedência pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos da assem-
bleia, bem como o dia, hora e local da reunião, e será publicada em
diário do distrito.

3 � A convocatória será enviada a todos os membros por via
postal.

4 � A convocatória será sempre afixada nos locais em que a coo-
perativa tenha a sua sede e outras formas de representação social.

5 � A convocatória da assembleia geral extraordinária deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou requerimento previsto na
alínea b), do artigo 19.º, devendo a reunião realizar-se no prazo de
30 dias, contados da data da recepção do pedido ou requerimento.

ARTIGO 25.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória
se estiverem presentes mais de metade dos cooperadores com direito
a voto ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se à hora marcada para a reunião não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá, com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso de a convocação da assembleia geral ser feita em
secção extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quar-
tos dos requerentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral, assi-
nada pelos cooperadores que constituem a mesa.

ARTIGO 26.º

Competência exclusiva da assembleia geral

1 � É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos da cooperativa;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, relatório e as contas da

direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano das actividades para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juros a pagar aos títulos emitidos pela coo-

perativa;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e a cisão da cooperativa;
h) Aprovar a dissolução voluntária da cooperativa;
i) Aprovar a filiação da cooperativa em uniões, federações e con-

federações;
j) Deliberar sobre a exclusão dos cooperadores e sobre a perda de

mandato dos órgãos sociais e ainda funcionar como instância de
recurso, quer quanto à admissão ou recusa de novos membros quer
em relação às sanções aplicadas pela direcção;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais da co-
operativa;

m) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal contra
directores, gerentes e outros mandatários e membros do conselho
fiscal;

n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código
Cooperativo, na lei e nos estatutos;

o) Aprovar a participação da cooperativa no capital social de so-
ciedades comerciais, quando tal se revele útil para a melhor realiza-
ções dos seus fins;

p) Aprovar todas as decisões a tomar pela cooperativa enquanto
sócia única de sociedades unipessoais.

2 � Para além dos actos referidos no número anterior, é matéria
de competência da assembleia geral sancionar os contratos previs-
tos no n.º 3, do artigo 5.º destes estatutos.

ARTIGO 27.º

Serviços de auditoria

A assembleia geral, sempre que o julgue conveniente, poderá de-
terminar a utilização pela cooperativa de serviços de auditoria.

ARTIGO 28.º

Deliberações

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou representados devidamente todos os membros
da cooperativa no pleno gozo dos seus direitos, concordarem, por
unanimidade, com a respectiva inclusão ou se incidirem sobre ma-
téria constante da alínea m), do artigo 26.º destes estatutos.
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ARTIGO 29.º

Votação

1 � Na assembleia geral da cooperativa cada cooperador dispõe de
um voto, qualquer que seja a sua parte no capital social.

2 � É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos
votos expressos na aprovação das matérias constantes das alíneas f),
g), h), j), m), o) e p) do n.º 1, do artigo 26.º

3 � No caso da aprovação da dissolução da cooperativa, ela não
terá lugar se, pelo menos, o número mínimo de membros referidos no
artigo 12.º destes estatutos se declarar disposto a assegurar a perma-
nência da cooperativa, qualquer que seja o número de votos contra.

ARTIGO 30.º

Voto por correspondência

É admitido o voto por correspondência, sob condição de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
da ordem de trabalhos e da assinatura do cooperador ser reconheci-
da nos termos legais.

ARTIGO 31.º

Voto por representação

1 � É admitido o voto por representação, devendo o mandato,
atribuído a outro cooperador ou a familiar maior do mandante, cons-
tar de documento escrito dirigido ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, e a assinatura do mandante ser reconhecida nos termos
legais.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais de três mem-
bros da cooperativa.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 32.º

Composição

1 � A direcção é composta por três cooperadores, que desempe-
nharão os cargos de presidente e dois vogais eleitos em lista com-
pleta, nos termos do artigo 19.º destes estatutos.

ARTIGO 33.º

Reuniões

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão, pelo menos, perio-
dicidade mensal.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque ou a pedido da maioria dos seus membros.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros.

4 � Na falta com carácter continuado de qualquer elemento de-
verá proceder-se no prazo de 30 dias ao preenchimento das vagas
pela assembleia geral.

5 � Será lavrada acta de cada sessão da direcção, na qual se in-
dicarão os nomes dos directores presentes e as deliberações toma-
das. As actas serão assinadas pelos directores presentes à sessão.

ARTIGO 34.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa, incumbindo-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal
e à apreciação e aprovação da assembleia geral o relatório de ges-
tão e as contas do exercício, bem como o plano de actividades e o
orçamento para o ano seguinte;

b) Executar o plano de actividades anual;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal e do revisor oficial

de contas nas matérias da competência destes;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros e sobre a apli-

cação das sanções previstas no Código Cooperativo, na legislação
complementar aplicável e nestes estatutos, dentro dos limites da sua
competência;

e) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos, dos regulamentos in-
ternos e das deliberações dos órgãos da cooperativa;

f) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da coope-
rativa;

g) Representar a cooperativa em juízo e fora dele;
h) Escriturar os livros nos termos da lei;
i) Praticar os actos necessários à defesa dos interesses da coope-

rativa e dos cooperadores, bem como à salvaguarda dos princípios

cooperativos, em tudo o que se não insira na competência de outros
órgãos.

ARTIGO 35.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar poderes de representação e administração
para a prática de certos actos ou de certas categorias de actos em
qualquer dos seus membros, em gerentes ou noutros mandatários.

ARTIGO 36.º

Assinaturas

1 � Para obrigar a cooperativa são bastantes as assinaturas con-
juntas de dois membros da direcção.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos membros da direcção.

ARTIGO 37.º

Responsabilidade dos directores, gerentes e outros mandatários

1 � São responsáveis civilmente, de forma pessoal e solidária,
perante a cooperativa e terceiros, sem prejuízo de eventual respon-
sabilidade criminal e da aplicabilidade de outras sanções, os direc-
tores, os gerentes e outros mandatários que hajam violado a lei, os
estatutos ou as deliberações da assembleia geral ou deixado de exe-
cutar fielmente o seu mandato, designadamente:

a) Praticando em nome da cooperativa, actos estranhos ao objecto
ou aos interesses desta ou permitindo a prática de tais actos;

b) Pagando ou mandando pagar importâncias não devidas pela
cooperativa;

c) Deixando culposamente de cobrar créditos que, por isso, ha-
jam prescrito;

d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios ou que vio-
lem os estatutos e a lei;

e) Usando o respectivo mandato, com ou sem utilização de bens
ou créditos da cooperativa, em benefício próprio ou de outras pes-
soas singulares ou colectivas.

2 � A delegação de competências da direcção em um ou mais
gerentes ou outros mandatários não isenta de responsabilidade os
directores, salvo o disposto na lei.

3 � Os gerentes e outros mandatários respondem, nos mesmos
termos que os directores, perante a cooperativa e terceiros pelo de-
sempenho das suas funções.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 38.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vo-
gais eleitos em lista completa nos termos do artigo 19.º destes esta-
tutos.

2 � O conselho fiscal pode ser assessorado por um revisor ofi-
cial de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 39.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coope-
rativa, competindo-lhe, designadamente:

a) Examinar a escrita, sempre que o julgue conveniente, e toda a
documentação da cooperativa;

b) Verificar, quando julgue necessário, o saldo de caixa e a exis-
tência de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar
das respectivas actas;

c) Elaborar relatório sobre a acção fiscalizadora exercida durante
o ano e emitir parecer sobre o relatório de gestão e as contas do
exercício, o plano de actividades e o orçamento para o ano seguinte;
em face do parecer do revisor oficial de contas, nos casos do n.º 2,
do artigo anterior;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral;
e) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.

ARTIGO 40.º

Reuniões

1 � Ao presidente do conselho fiscal compete convocar as reu-
niões sempre que o entender conveniente.

2 � O conselho fiscal reúne em sessões ordinárias e extraordinárias.
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3 � As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão, pelo menos,
periodicidade trimestral.

4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito
próprio, às reuniões da direcção.

5 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o
presidente o convoque ou a pedido da maioria dos seus membros.

6 � O conselho fiscal só poderá tomar deliberações com a pre-
sença de mais de metade dos seus membros.

7 � Será lavrada acta de cada sessão do conselho fiscal, na qual
se indicarão os nomes dos presentes e as deliberações tomadas. As
actas serão assinadas pelos presentes à sessão.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 41.º

Receitas

São receitas da cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimento dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não proibidas por lei nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.
ARTIGO 42.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercíci-

os e integrada por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para educação e formação cooperativa, destinada a

cobrir as despesas com a educação cooperativa e com a formação
técnica e profissional dos seus membros;

c) Reservas livres.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas

facultativas.
ARTIGO 43.º

Reserva legal

1 � Revertem para reserva legal, segundo a proporção que for
definida pela assembleia geral e os excedentes anuais líquidos.

2 � Estas reversões deixarão de ser obrigatórias desde que a re-
serva atinja montante igual ao máximo do capital social atingido pela
cooperativa.

ARTIGO 44.º

Reserva para educação e formação cooperativa

1 � Revertem para a reserva destinada a educação e formação
cooperativa:

a) A parte dos excedentes anuais líquidos provenientes das ope-
rações com os cooperadores que for estabelecido pela assembleia
geral, numa percentagem que não poderá ser inferior a 1%;

b) Os donativos e subsídios que forem especialmente destinados
às finalidades da reserva;

c) Os excedentes anuais líquidos provenientes das operações rea-
lizadas com terceiros que não foram afectados a outras reservas.

2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela
assembleia geral.

3 � A direcção deve integrar anualmente no plano de activida-
des um plano de formação para aplicação desta reserva.

4 � Por deliberação da assembleia geral, a direcção pode entre-
gar, no todo ou em parte, o montante desta reserva a uma coopera-
tiva de grau superior, sob a condição desta prosseguir a finalidade
da reserva em causa e de ter um plano de actividades em que aque-
la cooperativa seja envolvida.

5 � Por deliberação da assembleia geral, pode igualmente ser
afectada pela direcção a totalidade ou uma parte desta reserva a
projectos de educação e formação que, conjunta ou separadamente,
impliquem a cooperativa em causa e:

a) Uma ou mais pessoas colectivas de direito público;
b) Uma ou mais pessoas colectivas de direito privado, sem fins

lucrativos;
c) Outra ou outras cooperativas.

ARTIGO 45.º

Aplicação de excedentes

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para constituição da reserva legal reverterão, no mínimo, 10%

até completar montante igual ao do capital social da cooperativa;
b) Para constituição da reserva de educação e formação coopera-

tiva, a percentagem que a assembleia geral determinar;

c) As percentagens que a assembleia geral fixar para as reservas
facultativas.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e partilha

ARTIGO 46.º

Dissolução

A cooperativa dissolve-se por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da sua

prossecução;
b) Fusão por integração e por incorporação, ou por cisão integral ou

parcial nos termos dos artigos 72.º e 73.º, do Código Cooperativo;
c) Deliberação da assembleia geral tomada nos termos da alínea h),

do artigo 46.º, do Código Cooperativo;
d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a coopera-

tiva impossibilitada de cumprir as suas obrigações;
e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a co-

operativa não respeita no seu funcionamento os princípios coopera-
tivos, que o objecto real da cooperativa não coincide com o objecto
expresso no acto de constituição ou nos estatutos, que utilize siste-
maticamente meios ilícitos para a prossecução do seu objecto, ou
ainda que recorre à forma cooperativa para alcançar indevidamente
benefícios legais;

f) Diminuição do número de membros abaixo do mínimo legal
previsto no artigo 30.º, do Código Cooperativo, por um período de
tempo superior a 90 dias, e desde que tal redução não seja tempo-
rária ou ocasional.

ARTIGO 47.º

Processo de liquidação e partilha

1 � A dissolução da cooperativa implica a nomeação de uma
comissão liquidatária, encarregada de processo de liquidação do seu
património.

2 � No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que
deliberar a dissolução deve eleger a comissão liquidatária, à qual
conferirá os poderes necessários para, dentro do prazo que lhe fi-
xar, proceder à liquidação.

3 � Aos casos de dissolução referidos nas alíneas a), b) e e), do
artigo anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o proces-
so de liquidação previsto na secção I, do capítulo XV, do título IV,
do Código de Processo Civil.

4 � Ao caso de dissolução referido na alínea d), do artigo anterior
é aplicável, com as necessárias adaptações, o processo de liquida-
ção em benefício de credores previsto na secção III, do capítulo XV,
do título IV, do Código de Processo Civil.

5 � Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apre-
sentar contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os casos,
organizando sob a forma de mapa um projecto de partilha de saldo,
nos termos do artigo seguinte.

6 � A última assembleia geral ou o tribunal, conforme os casos,
designará quem deve ficar depositário dos livros, papéis e documen-
tos da cooperativa, que deverão ser conservados pelo prazo de cin-
co anos.

ARTIGO 48.º

Destino do património em liquidação

1 � Uma vez satisfeitas as despesas decorrentes do próprio pro-
cesso de liquidação, o saldo obtido por este será aplicado imediata-
mente, e pela seguinte ordem, a:

a) Pagar os salários e as prestações devidas aos trabalhadores da
cooperativa;

b) Pagar os débitos da cooperativa, incluindo o resgate dos títu-
los de investimento e outras prestações eventuais feitas pelos mem-
bros da cooperativa, estabelecidos nos termos do artigo anterior;

c) Resgatar os títulos de capital.
2 � O montante da reserva legal estabelecido nos termos do ar-

tigo 67.º, do Código Cooperativo, que não tenha sido destinado a
cobrir eventuais perdas de exercício e não seja susceptível de apli-
cação diversa, pode transitar com idêntica finalidade para a nova
entidade cooperativa que se formar na sequência de fusão ou de cisão
da cooperativa.

3 � Quando à cooperativa não suceder nenhuma entidade co-
operativa nova, a aplicação do montante estabelecido no número an-
terior será:

a) Determinada pela união, federação ou confederação do ramo
do sector cooperativo na qual a cooperativa estiver agrupada;

b) Determinada pela união, federação ou confederação que, aten-
dendo à identidade do ramo do sector cooperativo ou de âmbito, mais
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próximo estiver da cooperativa, caso esta não esteja agrupada em
nenhuma cooperativa de grau superior.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 49.º

Foro competente

É escolhido o foro da comarca de Redondo para todas as ques-
tões a dirimir entre os membros da cooperativa, ou entre esta relati-
vamente àqueles e com terceiros.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Lurdes Maria Dias Pe-
reira. 08941190

VILA VIÇOSA

AGRO-PECUÁRIA MARTINS PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 172/871221; identificação de pessoa colectiva n.º 501915125.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado, em 26 de Outubro de 2001, o registo de prestação de
contas, relativo ao ano de 2000, mediante o depósito dos documen-
tos respectivos.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria da Conceição
Menino de Ouro Azeitona Martins. 16876458

SOTRANSMAR � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 280/920817; identificação de pessoa colectiva n.º 502821663;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 4 e 5/011010.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente do ex-sócio José Artur Lo-
pes Batanete.

Causa: Renúncia.
Data: 25 de Julho de 2001.
2.º Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º, que ficou

com a seguinte redacção:

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação dos sócios, pertence ao gerente ou gerentes nomeados em
assembleia geral, ficando desde já designados gerentes os sócios
Cipriano Agostinho Ferreira Correia e Benvida José Pisco Catita
Correia.

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

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuo-
sa Mourato Coelho Pires Pernas. 16876431

TRANSPORTES CARDOSO & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 481/011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
011009.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada a sociedade em epígrafe,

constituída por Piedade do Céu Pereira Leitão e Joaquim Manuel
Cortes Cardoso, casados, Vila Viçosa, que se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Cardoso &
Piedade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vila Viçosa, na Urbaniza-
ção do Outeiro do Palácio, lote 22, 2.º, esquerdo, freguesia de Con-
ceição, concelho de Vila Viçosa.

3 � A sede social poderá ser deslocada, dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerên-
cia, podendo a mesma abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
do valor nominal de 25 000 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, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo um dos seus elementos ter capacidade profissional.

2 � A eleição de gerentes far-se-á em assembleia geral.
3 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e

contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
5 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, tendo a ge-

rente Piedade do Céu Pereira Leitão capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios, é livremente
permitida, sendo, neste caso, o preço da alienação o respectivo va-
lor nominal. Depende sempre de prévio consentimento da sociedade
a cessão de quotas a terceiros, sendo neste caso, conferido o direito
de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e, em segundo aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas que, ao tempo, sejam
titulares.

ARTIGO 6.º

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

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

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

suas obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócios a quem não sucedam herdeiros

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam 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 entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuo-
sa Mourato Coelho Pires Pernas. 16877012
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FARO
FARO

AFONSO & NASCIMENTO, L.DA

Sede: Largo de São Pedro, 62, rés-do-chão, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1016/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500753970; data da
apresentação: 010823.

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 Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 16853326

LAGOA (ALGARVE)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL GUERREIRO, L.DA

Sede: Rua do Coronel Manuel Gregório Rocha, 36,
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1181/971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503968935.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 09587128

SOVEREIGN TRUST (PORTUGAL) � SERVIÇOS
DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, L.DA

Sede: Parque Empresarial Algarve, lote 2, 1.º, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1055/900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502378328.

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

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873800

FRIEZA & ROCHA � COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPEIROS,
COZINHAS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, apartado 81, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1277/990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504800515.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870925

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRIEZA & FRIEZA, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1246/980902; identificação de pessoa colectiva n.º 504229141.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05871000

ALGARCARGA � TRANSPORTES DE CARGA DO ALGARVE, S. A.

Sede: Travessa à Rua do Marquês de Pombal,
loja E, 1.º, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1422/001004; identificação de pessoa colectiva n.º 500836523.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873983

IMPORTECO � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS
MOBILIÁRIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Complexo Industrial do Carmo, lote 13, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1398/880728; identificação de pessoa colectiva n.º 502015217.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870941

SOVAN � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cotovio, Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 541, fls. 73, C-2; identificação de pessoa colectiva n.º 502121785.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05871018

HENDRIK VAN OOIJEN � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sítio do Cotovio, Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 235/840802; identificação de pessoa colectiva n.º 501451625.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870933

TURLOMBE � EMPRESA TURÍSTICA DOS LOMBOS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Vale D�El Rei, Vale D�El Rei,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 380/870624; identificação de pessoa colectiva n.º 501843450.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2000.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 13433261

ARTESANEIRO � ARTESANATO DE CARVOEIRO, L.DA

Sede: Rampa da Nossa Senhora da Encarnação,
Carvoeiro

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 36/750319; identificação de pessoa colectiva n.º 500316813.

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

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 09557187

ANTÓNIO BRITO & SANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Vale de Olival, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 565/890601; identificação de pessoa colectiva n.º 502167572.

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

26 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 13433008

CARPINTARIAS FRIEZA, L.DA

Sede: Lagoas Brancas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 289/860327; identificação de pessoa colectiva n.º 501628380.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870917

OLIVEIRA E OLIVEIRA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Monte Carvoeiro, lote 59, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 324/861024; identificação de pessoa colectiva n.º 501731113.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870984

ALCONCIL � ALUMÍNIOS E FERRO
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Brancas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 667/900611; identificação de pessoa colectiva
n.º 502363215.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05870046

ANFIPARQUE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Parque de Campismo de Ferragudo, Ferragudo,
Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1353/000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504845209.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05871026

PARCHEL � GROSSISTA DE BENS E SERVIÇOS
PROMOCIONAIS, L.DA

Sede: Urbanização Joaquim José Varela, lote 8, Parchal,
Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1108/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503693014.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 05873096

SUINICHIQUE � AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 48, Estombar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1469/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505158485.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 13007335

A. � COFRES, L.DA

Sede: Casa Belavista, 8, Benagil, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1265/990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504527517.

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

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 15541029

TUCANA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Monte Dourado, Rua dos Combatentes, lote 1,
Praia do Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1149/970224; identificação de pessoa colectiva n.º 502040343.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2000.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Clemen-
tina Borralho Semedo Cabrita. 16758331

TUCANA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Monte Dourado, Rua dos Combatentes, lote 1,
Praia do Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1149/970224; identificação de pessoa colectiva n.º 502040343.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 1999.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Clemen-
tina Borralho Semedo Cabrita. 16758340

IZAKTUS � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de D. Paio Peres Correia, 10, na vila e
freguesia de Estombar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 1419/001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505166917.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 13784692

PROGARVE � SOCIEDADE ALGARVIA
DE EMPREENDIMENTOS PRÓ-TURISMO, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 11 e 15 de polícia,
na vila, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 159/650611; identificação de pessoa colectiva n.º 500989257.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05870992

ALGARVE PLANTAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Sítio das Lameiras, freguesia de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 580/890726; identificação de pessoa colectiva n.º 502194731.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05870852

L. L. LAVANDARIA DE LAGOA, L.DA

Sede: Rua de João de Azevedo Lobo, 13,
da vila e freguesia de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 399/871008; identificação de pessoa colectiva n.º 501885838.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05870976

JOÃO LUÍS CORREIA DE ALMEIDA, L.DA

Sede: Sítio de São Sebastião, freguesia de Porches,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 495/881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502045833.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05870950

ANTÓNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA DUARTE & FILHOS, L.DA

Sede: Sítio da Torrinha, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 672/900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502372028.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05870879

KEUR & C.A, L.DA

Sede: Rua do Paraíso, 13, freguesia de Carvoeiro,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 150/811124; identificação de pessoa colectiva n.º 501207406.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 05873282

CONSTRUÇÕES COSTA QUERIDA, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, 9-10, 2.º, F, na vila,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 940/880331; identificação de pessoa colectiva n.º 501959394.

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

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 13433652

SERIGRA � COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua do Rio Arade, 2, no povo e freguesia
de Ferragudo, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa-Algarve. Matrícula
n.º 99/790524; identificação de pessoa colectiva n.º 500863709.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício do
ano de 2000.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 13797328

LOULÉ

FRAZÃO & FRAZÃO, L.DA

Sede: Vale do Lobo, Tennis Academy, Vale do Lobo,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2955/
930519; identificação de pessoa colectiva n.º 502989742.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11753034

PRÉVIA � SAÚDE OCUPACIONAL, HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, edifício Avenida,
3, 1.º, B, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3520/
960124; identificação de pessoa colectiva n.º 503579106; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 21/990531.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735023

VILA SOL III � EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento
Vila Sol, Alto do Semino, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4701/
000816; identificação de pessoa colectiva n.º 502573180.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735279

SERVIBARRA � EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Matos da Picota, apartado 286,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4346/
990728; identificação de pessoa colectiva n.º 503675237.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735562

UNIÃO DE CAMIONAGEM DE CARGA, L.DA

Sede: Cortelha, freguesia de Salir

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 61/
500915; identificação de pessoa colectiva n.º 500460787.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734680

TRANSPORTES FELÍCIOS, L.DA

Sede: Várzea da Mão, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3161/
940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503219320.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11734930

ALCONRU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Al-Sakia Village, Fonte Santa,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4198/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 500989923.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11703075

MESSINA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Casa da Torre-Ermitage, Estrada de Vale
do Lobo, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2305/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502373342.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de 1997,
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735104

CASA DA TORRE � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS E TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Ferrarias, Estrada de Vale do Lobo,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1700/
871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501890815.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de 1997,
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735112

ALBOMBAS � SOCIEDADE DE BOMBAS DO SUL, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, 238, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1702/
871027; identificação de pessoa colectiva n.º 501890793.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11713070

GELATARIA E PASTELARIA PORTAS DO CÉU, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 159, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1488/
860730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1998.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11700165

O PARAÍSO � JARDIM INFANTIL, L.DA

Sede: Urbanização Expansão Sul, lote E-4, rés-do-chão,
Loulé, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2831/
921021; identificação de pessoa colectiva n.º 502866250.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1998.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11700157

GELSUL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vila Moura, lote 26/1/2,
armazém 3, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3954/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 502338822; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 113/990430.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11711175

LSI PORTUGAL � CLUBE DE FÉRIAS, L.DA

Sede: Aldeamento Turístico de Vilar do Golf,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4265/
990325.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735120

ALGARSAT � CONSULTORES DE TELEVISÃO
POR SATÉLITE, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Selões,
Quatro Estradas, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2741/
920518; identificação de pessoa colectiva n.º 501696245.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 11735198

BAILASONS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 2, 2.º, A, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3740/
970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503802409.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735988

CHURRASCARIA FRANGO FINO�S, L.DA

Sede: Vale da Boa Hora, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3809/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503876070.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712341

SALGADINHO & COSTA, L.DA

Sede: Rua Projectada à Rua do Professor Carlos
Ramos, Loulé, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1654/
870717; identificação de pessoa colectiva n.º 501853901; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 83/990528.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
da Conceição Fernandes  Abí l io  Figueira Rodrigues
Guerreiro. 11712406

TRANSPORTES TRICAMPINA, L.DA

Sede: Alfontes, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2623/
911231; identificação de pessoa colectiva n.º 502670347.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712562

ECOA � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, L.DA

Sede: Conjunto Varanda Mar, corpo B, bloco 3,
rés-do-chão, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4187/
981130.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712589

ARROJA & FILHO, L.DA

Sede: Patã de Cima, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2195/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502287306.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712422

ALGARDIVA � SERVIÇOS E VENDAS PARA HOTELARIA, L.DA

Sede: Urbanização A. Santos, Rua Coppingen,
edifício Jardim, lote 232, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3870/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503918903; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 51/990430.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11743441

HALMAR HANSEN & SYLVAN, L.DA

Sede: Edifício Prime Properties,
Estrada de Vale do Lobo, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3468/
951025; identificação de pessoa colectiva n.º 503530590.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735325

JOSÉ BOTA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de Diogo Lobo Pereira, 3,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2085/
890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502200545.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11700173

ALGARVETÉNIS, ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Caminho do Cuco, lote 2 tH, 48-A, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2870/
921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502900512.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735902

VALIKANGAS, ANDERSEN & GEBHARDT
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Benfarras, junto à Estrada Nacional n.º 125,
freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3242/
940927; identificação de pessoa colectiva n.º 503278084.

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

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11743581

V. C. S. � VIATURAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco, 155, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 24 034/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504117211.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712384

FERRODESIGN � ATELIER DE FERRO E DESIGN, L.DA

Sede: Quinta do Céu, Sítio do Espargal,
freguesia de Benafim

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3506/
960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503577200; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 36/990526.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735228

TIPOGRAFIA DELTA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 26, armazém 4,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1743;
identificação de pessoa colectiva n.º 500284784; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 112/990430.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício do anos de 1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

07001215

ASSISTECARRO � ASSISTÊNCIA A PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Sítio de Betunes, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3146/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186600; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/990528.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de 1998 e
1999.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14557800

ÂNGELO RITA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Laginha Serafim, 1, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3398/
950526; identificação de pessoa colectiva n.º 503428442.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733764

QUINTA DO LAGO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Quinta do Lago, Farrobilhas, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 723/
800502; identificação de pessoa colectiva n.º 500219176.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733756

ANA & FILHOS � CARNES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, talho 10,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3754/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503834394.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733306

BRITO DO ADRO, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 50-A,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3577/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503629197.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11700319

MANUEL PICARETO, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Soares, 4, 1.º, esquerdo,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3128/
940322; identificação de pessoa colectiva n.º 503171646.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733225

PINOS � PROJECTOS E INVESTIMENTOS SILVÍCOLAS, L.DA

Sede: Largo Bartolomeu Dias, bloco D, 4.º, esquerdo, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2019/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502143711.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11741066

INÁCIO PEREIRA RAMOS & C.A, L.DA

Sede: Sítio dos Quartos, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1166/
830505; identificação de pessoa colectiva n.º 501423575.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733241

M. E. C. � MONTAGENS ELÉCTRICAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua Projectada à Rua de Pedro Nunes, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2445/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502497300.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11700289

AUTO-CARCAVAI � OFICINA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Pereiras de Cima, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1337/
850328; identificação de pessoa colectiva n.º 501510320.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14557495

ALGARVE INTERNACIONAL, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Torre Azul, Urbanização Abertura Mar,
rés-do-chão, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1380/
850912; identificação de pessoa colectiva n.º 501585419.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11740981

OS MELROS, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Volta do Melro, lote 2.4.L/1, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1311/
841207; identificação de pessoa colectiva n.º 501634967.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11736526

TREPA � TRACTORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua de Frei Joaquim de Loulé, 52, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1484/
860725; identificação de pessoa colectiva n.º 501704698.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733195

AMADOS � CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Avenida de Ceuta, edifício Nova Avenida, loja 4,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4019/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504102125.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733861

BATACHOCO � DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio do Conseguinte,
Vale de Judeu, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3328/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503367206.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11737034

FRANCISCO CALIÇO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Acesso ao Bairro, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1912/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502053844.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733713

QUEBRACOCO � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Pereiras de Almancil, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3408/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503440744.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733250

R. C. CARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, talho E, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3456/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503483710.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11741058

LOULÉ PORTAS � PORTAS AUTOMÁTICAS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, Vale Judeu,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4149/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504282026.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11741015

HOLFÉRIAS � HOTELARIA E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, 228, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4162/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504255436.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14556111

ESTEVENS � RESTAURANTES TÍPICOS, L.DA

Sede: Rua de Vale Formoso, 231,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3752/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503834416

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14556782

TERRAÇO DAS COLUNAS � RESTAURANTES, L.DA

Sede: Dunas Douradas, 310-C, Vale do Garrão,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4059/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504171577.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14556618

BOCA DA VERDADE � EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Selões, Quatro Estradas,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2814/
920908; identificação de pessoa colectiva n.º 502832100.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14556901

TRACTROTERRA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Vale da Venda, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2446/
910129; identificação de pessoa colectiva n.º 502494000.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13002325

GRAFIMAGEM � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 47, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1415/
860103; identificação de pessoa colectiva n.º 501584811.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11700343

METALIDEIA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Quatro Estradas, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1472/
860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501686843.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11741031

SOUSA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Escanxinas, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3264/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503295388.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733276

TORPEDO � ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS, L.DA

Sede: Aldeia do Mar, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3175/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503218928.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13003259

ROSÁRIO & CLARO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada de Vale do Lobo, D, Barros de Almancil, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1668/
870803; identificação de pessoa colectiva n.º 501860142.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11741368

CASA NOVA � EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2925/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502965509.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13003240

VIGIQUINTA � PREVENÇÃO E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2522;
identificação de pessoa colectiva n.º 502587415.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13003232

MARINOTEIS � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE HOTÉIS, S. A.

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 312/
730418; identificação de pessoa colectiva n.º 500183457.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11733640

PRISMALUX � ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Vale Formoso, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2412/
901128; identificação de pessoa colectiva n.º 502453222.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13003216

COSTAMANDA � CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Parque, lotes 35 a 38, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1498/
860916; identificação de pessoa colectiva n.º 501714316.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 11733632

GOLFEJARDIM � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1145/
830405; identificação de pessoa colectiva n.º 501374302.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11700041

PRODEAN, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Sítio da Retorta, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2193/
900208; identificação de pessoa colectiva n.º 502288744; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 52/990427.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14568870

ÂNGELO � ACÇÃO IMOBILIÁRIA E COMERCIAL, L.DA

Sede: Sítio do Esteval, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2428/
910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502471794; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/990430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
2000.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 14568861

SISTRÓNICASUL � ALARMES E SEGURANÇA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 6.I.1.11/7,
rés-do-chão, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3445/
950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503483648.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11737840

LUCIGRAVE � CONSTRUÇÕES E URBANISMO, L.DA

Sede: Quinta do Romão, Lote AM1, loja F,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4073/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504172085.

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

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 11737824

A. DOES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização Fonte Santa, lote 47,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3465/
951012; identificação de pessoa colectiva n.º 503539864; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/990528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos exercícios dos anos de
1998 e 1999.

3 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Teixeira Lima. 13003895

ASSÁQUIA � ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO
E PLANEAMENTO URBANO, L.DA

Sede: Rua de José da Costa Guerreiro, 51, 1.º, direito,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3173/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503219363.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735449

CONCIAL � CONSTRUTORA CIVIL DO ALGARVE, L.DA

Sede: Matos da Picota, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1818/
880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501986430.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735546

IMOBARRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Matos da Picota, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2109/
891006; identificação de pessoa colectiva n.º 502227168.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735538

PETROBARRA � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Sede: Matos da Picota, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3181/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503224839.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735554
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CRIFA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vale Formoso, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1782/
880408; identificação de pessoa colectiva n.º 501964177.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11698454

BARRABRITA � CENTRAL DE BRITAGEM E ASFALTOS, S. A.

Sede: Matos da Picota, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1784/
880413; identificação de pessoa colectiva n.º 501965394.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735570

MANUEL JOAQUIM PINTO, S. A.

Sede: Matos da Picota, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 418/
750812; identificação de pessoa colectiva n.º 500179190.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11735520

MONTIPREÇO � COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO
DE PRODUTOS DIVERSOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Pedro, 38, 4.º, Z,
Vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3350/
950404; identificação de pessoa colectiva n.º 503510009; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 135/990531.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11698870

VILA SOL IV � GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 396, Empreendimento
Vila Sol, Alto do Semino, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4740/
20001023; identificação de pessoa colectiva n.º 503198064.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712309

TELO-CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: E. N. 125, Além, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3828/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503912832.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712546

PRAIASUPER � PRODUTOS ALIMENTARES
E EXPLORAÇÃO DE PRAIAS, L.DA

Sede: Rua da Praia, Loja C, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3316/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363685; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 70/990528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e
1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712538

TOMAZ & TOMAZ � COMÉRCIO DE GADO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Vale da Boa Hora, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3977/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504061054.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712503

CENALG � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Nascente da Fonte, bloco A, rés-do-chão,
Aldeia e freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3931/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504003984.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712511

LUIORTE � CASAS DE REPOUSO, L.DA

Sede: Rua de Filipe Jonas, bloco 31,
vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2869/
921230; identificação de pessoa colectiva n.º 502900539.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712392
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ANDRADE & ANDRADE, L.DA

Sede: Rua de David Teixeira, 151, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 224/
700521; identificação de pessoa colectiva n.º 500020817.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Fernandes Abílio Figueira Rodrigues Guerreiro.

11712414

AGÊNCIA J. A. MARCELO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Edifício Coral, Avenida de 5 de Outubro,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4608/
20000508.

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

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735414

GAM � SERVIÇOS DE APOIO A ESTRANGEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casa do Perfeito, Ferrarias, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4594/
20000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504970062.

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

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735422

PRIMECLICKS � MARKETING E PUBLICIDADE
NA INTERNET, L.DA

Sede: Casa Carina, Sítio de Benfarras,
freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4672/20000713.

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

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11743468

SINESTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro,
Edifício Panorama, lote 2 A, loja 5, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3909/
970919; identificação de pessoa colectiva n.º 503993824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735961

MANUEL MARQUES MAIA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua de Mestre Luís, 17, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3645/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 504699438.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 1999.

27 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Correia Machinho Marques Martins. 11735350

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

BRAZLUZ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Ma-
trícula n.º 372/20010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20010906.

Certifico que entre João José Martinho Guerreiro, Constantino
Amâncio Fernandes Gonçalves Pereira e Helder Leonildo Rodrigues
Guerreiro Gonçalves, foi constituída a sociedade supra referida, a
qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRAZLUZ � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à António
Rosa Brito, lote 17, na vila, freguesia e concelho de São Brás de
Alportel.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e obras
públicas e compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 224 582$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 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, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferida está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 10423087

WEBGÉNESE, SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Ma-
trícula n.º 374/2001025; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20010925.

Certifico que entre Cristóvão Coelho Viegas, Leonel do Nasci-
mento Martins, Hugo Miguel Baptista Simões e Hugo Daniel Cris-
tóvão Lopes, foi constituída a sociedade supra referida, a qual se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma WEBGÉNESE, Sistemas
Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio dos Vilarinhos, 881 A,
freguesia e concelho de São Brás de Alportel.

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 comercialização de equipa-
mento informático, assistência técnica, formação na área de software,
hardware e telecomunicações, aluguer de equipamentos, montagem
de equipamentos informáticos, venda de consumíveis para informá-
tica. Produção e comercialização de páginas e similares para internet
e intranet. Administração de redes informáticas. Desenvolvimento e
implementação de sistemas informáticos. Consultadoria informática.
Promoção e comercialização de software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a  1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de quatro quotas iguais, 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 a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Cristóvão Coe-
lho Viegas e Hugo Miguel Baptista Simões.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina
Vaz Marçal. 10423060

SILVES

MARTINS & ABRUNHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Predial e Comercial de Silves. Matrícula
n.º 1718/20011015; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20011015.

Certifico que por escritura lavrada em 15 de Outubro de 2001, a
fls. 25, do livro de notas para escrituras diversas n.º 66-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são Manuel
Nunes Martins e mulher Maria de Fátima Martins Abrunhosa Nu-
nes que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Abrunhosa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 54, 2.º,
direito, na vila e freguesia de Alcantarilha, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução de trabalhos de co-
fragens, trabalho de armadores de ferro e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
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veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 10463488

RAFAEL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Predial e Comercial de Silves. Matrícula
n.º 1716/20011012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20011012.

Certifico que por escritura lavrada em 10 de Outubro de 2001, a
fls. 112, do livro de notas para escrituras diversas n.º 65-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são Rafael José
Loureiro Viegas; Paulo Leonel Loureiro Viegas e Carla Isabel Lou-
reiro Benedito que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rafael & Irmãos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 260, qui-
lómetro 5,5, da freguesia de São Bartolomeu de Messines, conce-
lho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais para a
construção civil. Comércio a retalho de utilidades domésticas, ouro,
prata. Serviços de intermediação e comissionista.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5100 euros (equivalente a 1 022 458$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de três quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 20 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rafael José Loureiro
Viegas.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 10463470

BARRETO & PARGANA, L.DA

Conservatória do Registo Predial e Comercial de Silves. Matrícula
n.º 1714/20011011; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20011011.

Certifico que por escritura lavrada em 11 de Outubro de 2001, a
fls. 119, do livro de notas para escrituras diversas n.º 65-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são Nelson
Domingos Martins Barreto e mulher Maria Ilda Pargana Santos
Barreto que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Barreto & Pargana, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 67,
rés-do-chão, na vila e freguesia de Armação de Pêra, concelho de
Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de dro-
garia, ferragens, tintas, vidros, equipamento sanitário, plásticos,
artigos de decoração e para o lar, e artigos similares. Construção civil,
comércio de materiais de construção. Compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Aluguer de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10463461

SANTOS & MARCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Predial e Comercial de Silves. Matrícula
n.º 1715/20011012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20011012.

Certifico que por escritura lavrada em 11 de Outubro de 2001, a
fls. 127, do livro de notas para escrituras diversas n.º 65-A, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujos sócios são Itair Rosa dos
Santos e Wanderley Garcia Marciano que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos & Marciano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 4,
na vila e freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção, manutenção e re-
paração de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente a não sócia Ana Cristina
Monteiro do Carmo Martins, casada, residente na Rua de Pedro
Álvares Cabral, 1-A, na dita vila de Armação de Pêra.

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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo

a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10463453

VILA DO BISPO

LEALDA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua Principal, 2, Burgau, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 1 000 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 68/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502685484;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904303

RAVESSA � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MARIGIL, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, freguesia de Raposeira,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 1 000 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 128/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503859508;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904281

JOAQUIM AUGUSTO BATISTA REIS & ANA, L.DA

Sede: Beco dos Casais, Sítio do Poço,
freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 600 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 110/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503436496;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904320

CARVALHO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Comandante Matoso, Sagres,
freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 400 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 119/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503583480;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904311
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MARISANDRA � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Sítio das Eiras, Santa Casa da Misericórdia, freguesia e
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 400 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 166/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 503316270;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904338

APARTAMENTOS DE FÉRIAS TEMPOMAR, L.DA

Sede: Rua da Direita, em Burgau, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 6 000 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 11/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 501295410;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904346

PROSAGRE � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E ADMINISTRAÇÃO DE SAGRES, L.DA

Sede: Povoação de Sagres, sem número de polícia,
freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 1 500 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 14/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 501525688;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904362

SAGRIMAR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Quinta do Martinhal, freguesia de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 58 000 000$
Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula

n.º 150/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 501068228;
data do depósito: 011030.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite M.
A. M. Galhardo Dias. 16904354

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

ROTA DO FRIO � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 141; identificação de pessoa colectiva n.º 505076390;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/011025.

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

Nomeação de gerente da sócia Ana Paula Henriques Gonçalves
Oliveira a partir de 1 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral. 10679650

GUARDA

HORÁCIO CONDE & CARLOS CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 526;
identificação de pessoa colectiva n.º 501509020; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/20011004.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital social
foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 € e em consequência foi al-
terado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, e corresponde à soma das quotas que são as
seguintes: Horácio Martins Conde, 2500 € e Carlos Manuel Meias
Conde, 2500 €.

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

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16180059

ESTAR A PAR � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1227;
identificação de pessoa colectiva n.º 503687170; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011004.

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

Cessação de funções do gerente José Aníbal Ferreira Ramos.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Setembro de 2001.

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16180100

GESTDADOS � GESTÃO E TRATAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504118153; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20011003.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital social
foi aumentado de 405 000$ para 5000 � e em consequência foi al-
terado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 �, uma
do sócio Paulo Alexandre Bento Velho e Carlos Jorge Santos Silva
Santos.

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

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16180020



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 293 � 20 de Dezembro de 2001 27 172-(187)

SNACK-BAR OS TRÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1233;
identificação de pessoa colectiva n.º 503694746; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20011002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital social
foi aumentado de 400 000$ para 5000 € e em consequência foi al-
terado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, representado por duas quotas com os seguintes
valores nominais: uma quota de 2500 € do sócio António Manuel
de Matos Henriques; e uma quota de 2500 € da sócia Maria Isabel
Matos Sanches.

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

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16931572

FERNANDO CORREIA BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/2001002.

Certifico que entre Maria Manuela Marques Paulo Batista, Fer-
nando Correia Baptista e Paul Anthony Batista, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Correia Batista, L.da e
tem a sua sede na Estrada do Alvendre, freguesia de São Miguel da
Guarda, cidade e concelho da Guarda.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade poderá instalar, no território nacional ou no estrangeiro,
filiais, delegações ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto empreiteiro, construção civil e obras
públicas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5010 euros, representado por três quotas iguais de 1670 euros,
uma de cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes, bastando
a assinatura de um deles para obrigar a sociedade.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco Comercial Português, S. A., na Guar-
da, correspondente ao capital da sociedade, para pagamento de des-
pesas correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do ar-
tigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se
ainda que ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua
constituição e oficialização.

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16931580

SANTOS REDUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 256;
identificação de pessoa colectiva n.º 500407282; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 2, 3 e 5/20010928.

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

a) Cessação de funções do gerente Júlio dos Santos Reduto.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Agosto de 2001.
b) Cessação de funções da gerente Maria Teresa Sanches Reduto.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Agosto de 2001.
c) Alteração do contrato, artigos alterados 3.º e 4.º, os quais fica-

ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 eu-
ros cada uma, ambas pertencentes à sociedade REDUTO &
FILHOS, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral e dispensada de caução fica a caber, em
representação da sociedade REDUTO & FILHOS, L.da ao outorgante
Manuel José Neves Renca que desde já fica nomeado gerente, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

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

Conferida está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16931602

REDUTO &  FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 501937439; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 6, 8 e 10/20010928.

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

a) Cessação de funções do gerente Júlio dos Santos Reduto.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Agosto de 2001.
b) Cessação de funções da gerente Maria Teresa Sanches Reduto.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Agosto de 2001.
c) Alteração do contrato, artigos alterados 3.º e 4.º, os quais fica-

ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: três no valor
de 1800 euros cada um, pertencentes uma a cada uma das três só-
cias, Maria Helena Sanches Reduto, Marília Estela Sanches Reduto
Renca e Maria José Sanches Reduto e outra de 600 euros pertencente
ao sócio Manuel José Neves Renca.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral e dispensada de caução, fica a caber ao
já gerente e sócio Manuel José Neves Renca, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

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

Conferida está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16931610

ADÉRITO ALMEIDA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 896;
identificação de pessoa colectiva n.º 502787791; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 11/20010928.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital social foi
aumentado de 1 500 000$ para 249 000 € e em consequência foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 249 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
83 000 euros, pertencendo cada uma delas a cada uma das sócias,
Joana Catarina Gonçalves de Almeida, Ana Rita Gonçalves de Al-
meida e Sara Gonçalves de Almeida.

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

Conferida está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16931629

VIFUSO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1793;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20011004.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma VIFUSO � Comércio de Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Quinta do Ferrinho,
freguesia de São Vicente da Guarda, concelho da Guarda.

2 � A sociedade, por deliberação do órgão de administração
poderá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, filiais ou quais-
quer outras formas locais de representação em Portugal ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso
de máquinas, ferramentas, ferragens, utilidades e outros materiais de
decoração e construção; e importação e exportação dos materiais
referidos.

ARTIGO 4.º

Participação

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral pode ad-
quirir e alienar participações em quaisquer outras sociedades comer-
ciais de responsabilidade limitada, ainda que de objecto diferente do
seu, bem como em sociedades reguladas por leis especiais, e ainda
associar-se com outras pessoas jurídicas para formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e asso-
ciações e participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, é de 500 000 euros (equivalente a
100 241 000$) e encontra-se representado por 100 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma, assim distribuídas: 94 250 acções
pertencentes ao accionista Fernando Manuel Tomás Luís; 5000 acções
pertencentes ao accionista Carlos Manuel Lopes Silvestre; e 250 ac-
ções pertencentes a cada um dos accionistas, Manuel Teixeira Varejão,
João Luís e Luís José Coelho.

§ único. Cada um dos accionistas realizou 50% da sua participa-
ção, em dinheiro, devendo realizar, também em dinheiro, os restan-
tes 50% no prazo de um ano.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis.

3 � Poderão ser emitidos títulos, incorporando 1, 10, 50 ou
100 múltiplos de 100 os quais serão assinados por dois administra-
dores, podendo uma das assinaturas ser apostas por chancela.

4 � Fica, desde já, autorizada a emissão ou a conversão de ac-
ções em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que
haja prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

5 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos, serão su-
portados pelos accionistas que o requeiram.

ARTIGO 6.º

Aumento de capital social

Na subscrição dos aumentos de capital, a realizar em dinheiro,
bem como no rateio de novas acções que não hajam sido subscri-
tas, os accionistas têm direito de preferência relativamente à cate-
goria e na proporção das acções que possuírem, podendo a assem-
bleia geral que delibere o aumento de capital, limitar ou suprimir esse
direito caso o interesse social o justifique.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

Fica autorizada a amortização de acções pelo respectivo valor
nominal, nos termos do artigo 374.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 8.º

Obrigações

Por deliberação da assembleia geral ou do conselho de adminis-
tração, o qual fica autorizado para o efeito, a sociedade poderá emitir
e colocar obrigações de todos os tipos previstos na lei e nas condi-
ções que forem determinadas pelo órgão que decidir a emissão.

CAPÍTULO III

Assembleia geral e órgãos sociais

ARTIGO 9.º

Disposições comuns

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal ou fiscal único.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do concelho fiscal/fiscal único são eleitos pela as-
sembleia geral, pelo período de quatro anos, coincidindo com os
exercícios sociais, podendo ser reconduzidos uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e
as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei, e do con-
trato, são obrigatórias para todos, ainda que ausentes, discordantes
ou incapazes.

2 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas, por períodos de quatro anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

Direito de participação e voto

1 � Tem direito a voto os accionistas que disponham de, pelo
menos 100 acções averbadas ou registadas em seu nome nos livros
da sociedade, depositadas na sede social ou ainda em instituições de
crédito, devendo tal depósito ser devidamente certificado mediante
carta dessa instituição.

2 � Apenas têm direito a assistir e participar nas assembleias
gerais, os accionistas com direito a voto, sendo que a cada 100 ac-
ções corresponde um voto, as quais deverão estar depositadas na sede
social ou em qualquer estabelecimento de crédito, até oito dias an-
tes do dia marcada para a assembleia.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos
accionistas presentes ou representados na reunião da assembleia
geral, sempre que a lei ou o contrato não exijam maior número.

ARTIGO 12.º

Direito de representação

Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se represen-
tar na assembleia geral por outro accionista igualmente com direito
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de voto ou por qualquer membro dos órgãos sociais, mediante carta
assinada e dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei o deter-
mine, a administração ou o órgão de fiscalização o entendam con-
veniente, ou quando o requererem um ou mais accionistas que pos-
suam acções correspondentes a, pelo menos 10% do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será confiada a um conselho
de administração, composto por um número ímpar de membros, num
mínimo de três e máximo de cinco membros.

2 � A assembleia geral, ao eleger o conselho determinará o nú-
mero de administradores que, dentro dos limites, deverá preencher
em cada mandato e designará, de entre eles, o que exercerá a fun-
ção de presidente.

3 � Compete igualmente à assembleia definir a forma, de entre
as legalmente admitidas, bem como estabelecer o montante da cau-
ção a prestar, ou se assim o entender, dispensá-los de tal prestação.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e sempre que for convocado pelo seu presi-
dente por dois administradores ou ainda a pedido do conselho fis-
cal/fiscal único.

2 � O conselho de administração não poderá reunir, nem tomar
deliberações sem que esteja presente ou representada a maioria dos
seus membros, sendo as suas deliberações tomadas pela maioria dos
votos.

ARTIGO 16.º

Competência

1 � À administração compete a gestão de todos os negócios e
interesses da sociedade, bem como a representação desta, detendo
inclusive os poderes expressos no artigo 406.º do Código das Socie-
dades Comerciais, e ainda poderes para a aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis.

2 � O conselho de administração poderá nomear, de entre os seus
membros, um administrador delegado, especialmente encarregado de
acompanhar os negócios correntes da sociedade e de assegurar o
expediente e a execução das resoluções do conselho.

ARTIGO 17.º

Formas de obrigar a sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada.
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador em que tenham sido de-

legados poderes e na medida da delegação;
c) Pela assinatura de um procurador, quanto aos actos ou catego-

rias de actos definidos na procuração.
2 � Os documentos relativos a actos de mero expediente, os en-

dossos apostos em cheques ou vales de correio entregues em ban-
cos para crédito de conta da sociedade, o endosso em letras para
respectiva cobrança por intermédio de bancos e os recibos de cré-
dito de que a sociedade seja titular, poderão ser assinados por um
administrador ou por um mandatário, nos termos e nos limites do
respectivo mandato.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

Fiscalização

1 � A fiscalização dos negócios será exercida nos termos da lei
por um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um
suplente, accionistas ou não, ou por um fiscal único que terá sem-
pre um suplente, segundo opção a tomar pela assembleia geral, elei-
tos por períodos de quatro anos.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de-
signará também o seu presidente.

3 � Um dos membros efectivos do conselho fiscal e o membro
suplente serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou so-
ciedades de revisores oficiais de contas.

4 � O fiscal único e membro suplente serão obrigatoriamente
revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO VI
Exercícios sociais, dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Exercícios sociais

1 � O exercício social coincide com o ano civil, sendo as contas e
os balanços encerrados com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montan-
tes necessários para a constituição ou reforço da reserva legal, terão
a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limita-
ção, podendo no todo ou em parte, serem destinados a outras quais-
quer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.

ARTIGO 20.º

Salvo nos casos em que a lei imperativa tal impeça, todas as ques-
tões emergentes da interpretação, da aplicação ou da execução des-
te contrato, suscitadas quer entre accionistas quer entre eles e a so-
ciedades, serão da competência do Tribunal Judicial da Comarca da
Guarda com expressa renúncia a qualquer outro.

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias

Órgãos sociais

Para exercerem funções durante o primeiro mandato, são desde já
designados os membros dos órgãos sociais:

a) Mesa da assembleia geral: presidente � João Luís, ora outor-
gante; secretário: Manuel Teixeira Varejão, ora outorgante;

b) Conselho de administração: presidente � Fernando Manuel
Tomás Luís, ora outorgante; administrador: Carlos Manuel Lopes Sil-
vestre, ora outorgante; administrador: Luís José Coelho, ora outorgante;

c) Fiscal único efectivo: Cruz Martins & Pega Magro, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, n.º 111, com sede na Rua do Soeiro
Viegas, 21, 2.º, esquerdo B, na cidade da Guarda, representada por
Dr. Fernando José Pega Magro, revisor oficial de contas n.º 819,
casado, residente na dita Rua do Soeiro Viegas, 21, 2.º, esquerdo B;
suplente: Dr. João Alberto da Cruz Martins, revisor oficial de con-
tas n.º 735, casado, residente no loteamento Quinta do Sol, 3, Re-
fúgio, Covilhã.

Disposição transitória

Autorização

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, pelo que
o conselho de administração é autorizado a praticar antes do registo,
actos e negócios jurídicos no âmbito da cláusula do objecto, bem como
efectuar levantamentos das entradas para solver despesas de constitui-
ção e outras despesas conexas com o objecto social, despesas estas que
a sociedade assume assim logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16180070

PINHEL

ARMANDO & NEVES � ENSINO DE CONDUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 273/
011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011022.

Certifico que entre Armando Machado da Cruz, divorciado e
Fernando Adriano Pereira Neves, casado com Anabela Lopes Bor-
ges, na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ARMANDO & NEVES � Ensino
de Condução, L.da
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2.º

1 � Tem a sede na Avenida de Carneiro Gusmão, 71 e 73, na vila,
freguesia e concelho de Pinhel.

2 � Nos termos legais é proibida a abertura de filiais e sucursais
da escola de condução.

3 � A mudança e alteração de instalações de escola de condu-
ção devem ser requeridas à Direcção-Geral de Viação.

3.º

Tem por objecto: escolas de condução.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em duas quotas: uma, do valor nominal
de 25 500 euros, de que é titular o sócio Armando Machado da Cruz;
e outra, do valor nominal de 24 500 euros, pertencente ao sócio
Fernando Adriano Pereira Neves.

5.º

Poderão ser efectuadas prestações suplementares, até 50 vezes o
respectivo capital social.

6.º

A gerência incumbe aos sócios, obrigando-se a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

7.º

1 � A transmissão entre vivos da escola de condução depende
sempre da aprovação prévia da Direcção-Geral de Viação, sem a qual
se considera nula a transmissão.

2 � A transmissão por morte pressupõe obrigatoriamente a escri-
tura de habilitação e partilha, ou, na falta desta, sentença judicial.

3 � É expressamente proibida a cessão de exploração do estabe-
lecimento de escola de condução, a qualquer título.

8.º

1 � Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as nor-
mais legais dispositivas.

2 � Qualquer alteração do contrato de sociedade deverá ser co-
municada no prazo de 60 dias à Direcção-Geral de Viação.

E mais disseram que a sociedade poderá iniciar imediatamente a
sua actividade, ficando a gerência autorizada a proceder ao levanta-
mento do capital social, desde que necessário à efectivação dos fins
sociais.

Conferida está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 13862910

SEIA

SEIATUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 345/
911206; identificação de pessoa colectiva n.º 502656206.

Certifico que em 28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 11679166

MATIAS, PAIS, LEMOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 368/
920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502792060.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de

contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815865

HIDROCENEL � ENERGIA DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 445/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503326887; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 6 e 7/011016.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram regista-
dos os seguintes actos:

a) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; apresentação n.º 6/
011016, cessaram as funções de membros do conselho de adminis-
tração, por parte de António Eduardo da Silva Oliva e Vasco Ma-
nuel Castro Coucello, por renúncia em 28 de Junho de 2001;

b) Pela inscrição n.º 10; apresentação n.º 7/011016.
Designação de membros do conselho de administração, em 28 de

Junho de 2001.
Prazo: até ao fim do mandato em curso (triénio de 2000/2002)
Nomeados: Jorge Manuel Ribeirinho Soares Machado, casado,

como presidente e António Manuel Lobo Gonçalves, casado, para
vogal.

Nomeados mais dois administradores: Miguel António Miranda
Ferreira da Costa casado e António Jorge Flores Vasquez, casado,
sendo consequentemente a composição do conselho de administra-
ção ampliado para cinco membros.

Mantém-se em função o administrador Manuel José Ribeiro Ca-
dilhe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 13815547

ESTÚDIOS D. PEDRO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 294/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502293152.

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. 13815440

PASENA � PASTELARIA, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 565/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503835102.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815733

CASA DO PASTOR � CHARCUTARIA E FRUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 360/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502766093.

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. 13815466
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PANIFICADORA DE PARANHOS DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 643/990305;
identificação de pessoa colectiva n.º 504325507.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815393

MARTINHOS, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 321/
910301; identificação de pessoa colectiva n.º 502509325.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815377

JONATICA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 594/
980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504043021.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815431

SENATECTO � TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 396/
930426; identificação de pessoa colectiva n.º 502966866.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815423

PETROSERRA � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 609/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504125621.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815660

VERÍSSIMO & FERREIRA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 669/990913;
identificação de pessoa colectiva n.º 504548123.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815652

SANDOFRI � SOCIEDADE DE FRITO DE SANDOMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 358/
920504; identificação de pessoa colectiva n.º 502760745.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815784

M. ROGEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 317/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502493747.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815709

CRUZ & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 690/
000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504678167.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815857

GRUPO RUI CARDOSO, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 657/
990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504450522.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815849

SEIAGEST, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 610/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504125648.
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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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815830

LEIRIA
ANSIÃO

COTRIM & AVELAR, L.DA

Sede: Rua das Flores, 295, Avelar � 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 705/
011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011018.

Certifico que, Arménio Avelar da Piedade e Fernando Manuel da
Conceição Cotrim, ambos casados, respectivamente em Rua da Es-
perança, sem número de polícia, lugar e freguesia de Avelar, An-
sião e Rua das Flores, 295, Avelar, Ansião, constituíram entre si uma
sociedade comercial por quotas, com a denominação acima referida
e que se regerá pelas cláusulas do contrato abaixo descritas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COTRIM & AVELAR, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 295, lugar e
freguesia de Avelar, concelho de Ansião.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acabamen-
tos e construção civil, nomeadamente pinturas, colocação de estu-
ques; e comercialização de materiais relacionados com a actividade
exercida.

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, Arménio Avelar da Piedade e Fer-
nando Manuel da Conceição Cotrim.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 15985130

CASA DA VÁRZEA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 485/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503816450; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/011024.

Certifico em relação á sociedade em epígrafe que foi designado o
conselho de gerência para o biénio 2001/2002, por deliberação de
30 de Agosto de 2001, composto pelos cinco elementos
seguintes: Adelino Dias, Fernando José Pimenta Rodrigues, Manuel
Artur Martins, Armando Freire Lopes e Porfírio Mendes.

Conferida, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Je-
sus da Conceição Fernandes. 15985164

ELIAS GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 706/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011019.

Certifico que entre Elias Gonçalves, casado com Fernanda Rita
Simões Gonçalves, sob o regime da comunhão de adquiridos, São
João de Brito, Pousaflores, Ansião; Daniel Simões Gonçalves e
Sérgio Simões Gonçalves, ambos solteiros, maiores, São João de
Brito e ainda Maria Benilde Simões Gonçalves, casada com Hum-
berto Peixoto Lourenço, sob o regime da separação de bens, Ansião,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
constante nos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação ELIAS GONÇALVES &
FILHOS, L.da, e tem a sua sede no lugar de São João de Brito, fre-
guesia de Pousaflores, concelho de Ansião.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de mármore
e de rochas similares, construção civil, compra e venda de bens
imobiliários, compra e venda de materiais de construção.

3.º

A sociedade pode criar filiais, sucursais ou quaisquer outras for-
mas de representação, onde e quando entender por deliberação de
assembleia geral com observância das formalidades legais.

4.º

O capital social, encontra-se realizado na totalidade em dinheiro,
e é de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais no
valor de 1250 euros cada, e pertencem aos sócios, Elias Gonçalves,
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ao sócio Daniel Simões Gonçalves, aos ócio Sérgio Simões Gonçalves
e à sócia Maria Benilde Simões Gonçalves.

§ único. É permitido aos sócios que efectuem prestações suple-
mentares ao capital da sociedade até ao montante de 10 000 euros,
conforme deliberação unânime nesse sentido, tomada em assembleia
geral.

5.º

Sempre que a sociedade disso carecer, poderão os sócios fazer-
lhe suprimentos gratuitamente nas condições que a assembleia ge-
ral fixar para cada caso.

6.º

1 � A cessão total ou, parcial e a divisão de quotas é livre entre
os sócios.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consenti-
mento dos restantes sócios e da sociedade, à qual é reservado em
primeiro lugar o direito de preferência e em segundo, os sócios.

7.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelos sócios sr. Elias Gonçal-
ves e o sócio sr. Daniel Simões Gonçalves, remunerados ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Será necessária a assinatura de ambos os sócios geren-
tes, para a obrigarem.

8.º

Fica vedado aos gerentes, sob a cominação de responderem por
perdas e danos, obrigarem a sociedade em actos alheios aos negó-
cios sociais nomeadamente em abonações, fianças ou outras garan-
tias, letras de favor ou outros actos e documentos de idêntica natu-
reza, os quais se forem praticados em nada obrigarão a sociedade,
mas apenas a quem os pratica.

9.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os sócios.

10.º

Para efeito do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 19.º do
Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência desde já autori-
zada a celebrar negócios jurídicos que se mostrem necessários ou
úteis à prossecução dos fins da sociedade e ainda a proceder ao le-
vantamento de parte ou de todo o capital depositado, para fazer face
às despesas com a constituição da sociedade, registo e início de ac-
tividade.

Conferida está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
15985180

CALDAS DA RAINHA

CALIPSO � PROJECTO DE SAÚDE ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3137; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010912.

Certifico que, entre Mário Rui Gabriel Araújo e mulher, Angelina
Teresa Retiro Venâncio Araújo, casados na comunhão de adquiridos
e Pedro Venâncio, casado com Maria Susete Mil Homens Ribeiro
Venâncio, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CALIPSO � Projecto de Saúde
Oral, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede será na cidade de Caldas da Rinha, na Rua de José
Pinto Miranda, 6, freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada para qualquer outro local do mesmo concelho ou conce-

lho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a medicina dentária, educação para
a saúde - formação.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas no valor no-
minal de 2450 euros, uma de cada um dos sócios, Mário Rui Ga-
briel Araújo e Angelina Teresa Retiro Venâncio Araújo e outra no
valor nominal de 100 euros, do sócio Pedro Venâncio.

§ único. Os sócios podem deliberar, por unanimidade que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
10 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade cabe aos sócios Mário Rui
Gabriel Araújo e Angelina Teresa Retiro Venâncio Araújo que fi-
caram desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, activa e passivamente, basta a assinatura de um só gerente.

3 � A remuneração de gerência será estabelecida em assembleia
geral e poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

4 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, avales,
fianças, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre; a cessão
a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, é conferido o
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade poderá de-
liberar a não transmissão da respectiva quota aos sucessores do fale-
cido, bem como poderá condicionar a transmissão a certos requisitos.
Caso a referida quota não seja transmitida aos sucessores do sócio
falecido, a sociedade poderá optar por uma das hipóteses previstas no
n.º 2 do artigo 225.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com os sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação de qualquer quota;
c) Por infracção do sócio ao outorgar escritura de cedência de

quota, sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Os lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ou outras reservas criadas por
deliberação de maioria qualificada dos sócios, ser-lhe-á dado o des-
tino que vier a ser estipulado em assembleia geral, desde que não
ofenda os limites impostos por lei.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252470

LM � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3164; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011011.

Certifico que entre Luísa Maria Almeida Lopes da Silva e mari-
do, Luís Miguel Freire Carvalho Rodrigues Alves, casados na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LM � Combustíveis, L.da, tem a sua
sede à Estrada Nacional 360, quilómetro 27, 05, na localidade e
freguesia de Santa Catarina, concelho de Caldas da Rainha.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na estação de serviço, comércio de com-
bustíveis, bar e loja de conveniência.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo
ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pes-
soas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nomi-
nal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um deles sócios.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares, até ao montante global correspondente ao décu-
plo do capital social existente à data da deliberação e na proporção
das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade e dos sócios não ce-
dentes, os quais terão sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes os sócios, Luísa Maria Almeida Lopes da Silva e
Luís Miguel Freire Carvalho Rodrigues Alves.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pelas assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um gerente.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252381

EDIFICALDAS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1209; identificação de pessoa colectiva n.º 501589244; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/010926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a deslocação da sede social para a Rua da Esperança, 2.º-A e B,
freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, conce-
lho de Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252039

MARCOS M. BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2041; identificação de pessoa colectiva n.º 503100269; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
011011.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções a gerente Cláudia Isabel Rodrigues dos Santos Barros, por re-
núncia, em 31 de Agosto de 2001.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252373

AUTO FORMOSA � OFICINA DE REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 960; identificação de pessoa colectiva n.º 500886237; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/011011.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 502 410$, subscrito em
dinheiro, pelos sócios em partes iguais como reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros, e corresponde á soma de duas
quotas iguais de 2500 euros uma de cada um dos sócios, Henrique
Manuel Inácio e António Alves dos Santos.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252349

ALKIMIS-TECHNOLOGIES � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, CONSULTORIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3165; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011012.

Certifico que entre Adérito Jorge Dinis Ribeiro e Cláudio Manuel
Brás da Silva, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALKIMIS-TECHNOLOGIES �
Tecnologias de Informação, Consultoria e Soluções Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão de Magalhães,
9, 2.º, direito, em Caldas da Rainha, freguesia de Santo Onofre,
concelho de Caldas da Rainha.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma crias 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 tecnologias de informação,
consultoria e soluções informáticas.

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 � 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 gerente 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

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
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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.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252390

BARROS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2438; identificação de pessoa colectiva n.º 503895334; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: (Of.) 3/011011.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções o gerente Marcos Moreira de Barros, por renúncia, em 12 de
Julho de 2001.

Foi conferida e está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252357

MONOTENSÃO INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3168; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
011012.

Certifico que entre Susana Raquel Santos Mendonça, solteira,
maior e André Filipe Santos Mendonça, solteiro, menor, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, constituindo-se sob o tipo de sociedade
por quotas, adoptando a firma social MONOTENSÃO � Instala-
ções Eléctricas, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede social na Travessa do Infante
D.Henrique, 5, 2.º, esquerdo, freguesia de Caldas da Rainha/Santo
Onofre, concelho de Caldas da Rainha.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local dentro do território nacional e criar agências,
sucursais, delegações, filiais, dependências ou outras formas de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto instalações eléctricas, compra e venda
de materiais, importação e exportação, e construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio Susana Raquel Santos Mendonça e André
Filipe Santos Mendonça.

5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo, fica reservado o direito de preferência na cessão.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, nomeada em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
§ 2.º A gerência, será ou não remunerada, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.

7.º

Aos lucros anualmente apurados depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que
vier a ser estipulado em assembleia geral.

8.º

Verificando-se o falecimento ou interdição de qualquer dos sócios,
a sociedade subsistirá com os herdeiros do falecido, ou os seus re-
presentantes legais do interdito, se aqueles pretenderem fazer parte
dela, nomeando entre si um que a todos represente enquanto a quota
estiver indivisa.

9.º

As convocatórias para a assembleia geral, quando a lei não exi-
gir outras formalidades e prazos, serão efectuadas por envio de car-
tas registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

10.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada, antes do registo definitivo da socie-
dade, a proceder ao levantamento do capital social depositado, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações decorrentes da sua acti-
vidade, nomeadamente as desta escritura e seu registo, despesas es-
tas que a sociedade assume.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252462

NOVA CERCIL � MÁQUINAS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3167; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
011012.

Certifico que entre Abílio António Leal dos Santos e mulher, Ana
Maria Cartaxo Marques dos Santos, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOVA CERCIL � Máquinas
e Reparações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Talefe, 5, freguesia
de Caldas da Rainha/Santo Onofre, concelho de Caldas da Rainha.

3 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a venda de máquinas industriais e
reparações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 30 000 euros do sócio Abílio António Leal dos Santos e outra
do valor nominal de 20 000 euros da sócia Ana Maria Cartaxo
Marques dos Santos.

4.º

1 � A gerência da sociedade e representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam a cargo de dois ou mais gerentes que
a assembleia nomear, sendo necessário as assinaturas de dois gerentes
para obrigar a sociedade em todos e quaisquer actos e contratos.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Abílio Antó-
nio Leal dos Santos e Ana Maria Cartaxo Marques dos Santos.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre.

Foi conferida e está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252420
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SANDRINE & ALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3020; identificação de pessoa colectiva n.º 505264862; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/011012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2001.

Foi conferida e está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252438

BERNARDINO SUBTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 516; identificação de pessoa colectiva n.º 500045011; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/011012.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a nomeação de gerente:

Gerente nomeado: Pedro Augusto Gonçalves Horta Machado da
Franca.

Data da nomeação: 2 de Outubro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16252454

MARINHA GRANDE

J. LEMOS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 368; identificação de pessoa colectiva n.º 500853738; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20010920.

Certifico que foi aumentado o capital social para 10 024 100$ e
alterados os artigos 3.º e o 6.º e aditado o 9.º que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma, de 30 000 euros, do sócio José de Lemos Esteves; e
outra, de 20 000 euros, da sócia Maria Virgínia da Encarnação Rego.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que im-

plique a arrematação, venda ou adjudicação de qualquer quota, fa-
lência ou insolvência do sócio titular;

c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

d) Recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da quota
depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir na ces-
são;

e) Recusa do sócio em efectuar prestações suplementares quando
exigidas pela sociedade;

f) Quando o sócio não cumpre ou viole as deliberações da assem-
bleia geral;

g) Quando for transmitida a título gratuito;
h) Se sobre a quota incidir algum ónus, constituído por acto vo-

luntário inter vivos.
2 � O valor da quota para efeitos de amortização será igual ao

valor nominal da quota à data da deliberação que determine a sua
amortização.

3 � A amortização considera-se efectuada quando for depositado
em instituição bancária, em nome do sócio titular da quota amorti-
zada, o valor da amortização.

ARTIGO 9.º

Em caso de morte de um sócio a quota não se transmitirá aos
sucessores, devendo a sociedade, amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiros.

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

Conferida está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995953

EMBRAHOTEL � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2152; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011018.

Certifico que entre João Francisco Rodrigues Loureiro e Cecília
Maria Lopes Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos, resi-
dentes na Rua 21, 18, Embra, Marinha Grande, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação EMBRAHOTEL � Explora-
ções Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede social em Rua 21, 18, Embra,
freguesia da Marinha Grande, concelho de Marinha Grande, e du-
rará por tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, e bem assim criar
sucursais filiais, agências ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na exploração de indústria hoteleira com
restaurante, bares e similares. Comercialização e distribuição de pro-
dutos alimentares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já deposi-
tado em nome da sociedade é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas iguais, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for acordado em assembleia geral e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exerci-
dos por todos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, de-
pende do consentimento da sociedade, gozando a sociedade em primeiro
lugar e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas em lei es-
pecial, e inclusivamente com o sócio de responsabilidade limitada.

ARTIGO 10.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao quíntuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições que vierem a ser aprovados em
assembleia geral.
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ARTIGO 11.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no prazo
de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por infracções do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado pre-
ferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 8.º deste con-
trato.

ARTIGO 12.º

A contrapartida da amortização da quota nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dispensar de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

ARTIGO 13.º

A sociedade iniciará a sua actividade em 1 de Janeiro de 2002,
com incumbência para a gerência de praticar desde já todos os ac-
tos da sua competência, procedendo aos levantamentos que forem
necessários ao giro social, bem como a liquidação das despesas com
a constituição e registo da mesma.

Conferido, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995597

EXPOMOLD � ENGENHARIA E CONTROL DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1038; identificação de pessoa colectiva n.º 502628073; data da
apresentação: 30102001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16996593

CAFÉ PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1127; identificação de pessoa colectiva n.º 502940140; data da
apresentação: 31102001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16996224

PROTOESFERA � PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1280; identificação de pessoa colectiva n.º 503111619; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20010921.

Certifico que foi aumentado o capital para 10 000 000$, tendo em
consequência o artigo 4.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 000$, estando integralmente realiza-
do e correspondente à soma de duas quotas de 5 000 000$ cada
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Manuela Gomes Sousa
Pecego e José Luís dos Santos Pereira.

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

Conferido, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995562

QUINTA DO ZÉ � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2153; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20011018.

Certifico que entre José Pedro Feliciano Constâncio, solteiro,
maior; Fernando José Rocha Constâncio e Maria Adelaide Guerra
Feliciano, casados na comunhão geral, todos residente na Rua de
Leiria, 190, Marinha Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma QUINTA DO ZÉ � Hotelaria e
Turismo, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leiria, 180, na cida-
de, freguesia e concelho da Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede ser deslocada, quer
no próprio concelho onde fica estabelecida, quer para qualquer con-
celho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste no seguinte: indústria de restauração,
hotelaria e turismo.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, equivalente a 5 012 050$, dividido em três quo-
tas, uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio José
Pedro Feliciano Constâncio, e duas iguais do valor nominal de
7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando
José Rocha Constâncio e Maria Adelaide Guerra Feliciano.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será exercida
pelos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente com a intervenção de dois

gerentes.
4 � Nos casos de mero expediente é suficiente a assinatura de

um dos gerentes.

7.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante 20 vezes o valor do capital social, ficando todos os sócios a
elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � As prestações suplementares deverão ser designadas em as-
sembleia geral por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social.

8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a definir em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado em nome da sociedade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equi-
pamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis ou imóveis, designadamente equipamentos e veí-
culos automóveis, incluindo por contratos, leasing, bem como comprar
e tomar de arrendamento os imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16995600
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CADIMES, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

(anteriormente CONSTRUTORA MECÂNICA CADIMES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 150; identificação de pessoa colectiva n.º 500073902; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011009.

Certifico que foi alterada a denominação, foi mudada a sede para
a Rua de Leiria, 58, Embra, Marinha Grande, alterado o objecto e
aumentado o capital para 9 021 690$ e feita a redenominação do
capital social, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º,
2.º e 3.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a denominar-se CADIMES, Compra e Venda
de Imóveis, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Leiria, 58, no
lugar de Embra, freguesia e concelho de Marinha Grande.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade passa a consistir no seguinte: compra e
venda e administração de imóveis e fabricação de materiais plásticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros, dividido em três quotas iguais, de 15 000 euros, cada
uma de cada sócio.

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

Conferido, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16996259

PENICHE

JORGE BANDEIRA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1142;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20011024.

Certifico que Jorge Joaquim Cecílio Bandeira, casado com Tere-
sa Paula Santos Pereira Bandeira comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JORGE BANDEIRA � Comér-
cio de Artigos de Decoração, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Peniche, na Rua de Cruz das
Almas, 42, rés-do-chão, freguesia da Ajuda, concelho de Peniche.

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 e representação de
artigos de decoração. Decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, João José Almeida
Costa. 14639289

LISBOA
CASCAIS

CASTELÃO & FILHOS SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 119 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/990114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Joa-
quim Castelão, Rui Alberto Ferreira Castelão e Paula Cristina de
Jesus Castelão Nicolau que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Castelão & Filhos, Sociedade de
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Instituto Conde de
Agrolongo, 9, 1.º, esquerdo, freguesia de Paço de Arcos, 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 ou encerradas sucursais, filiais, agências sou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro,
onde e quando, aos negócios sociais, mais convenha e, adquirir bens
móveis ou imóveis, participar em quaisquer sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu e associar-se a pessoas singulares ou colec-
tivas e em agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 024 100$ e corresponde à soma de três quotas: uma do va-
lor nominal de 5 012 050$, pertencente ao sócio Joaquim Castelão
e duas de igual valor nominal de 2 506 025$ cada, pertencente uma
a cada um dos sócios Rui Alberto Ferreira Castelão e Paula Cris-
tina de Jesus Castelão Nicolau.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Joaquim Castelão
e Rui Alberto Ferreira Castelão e do não sócio Joaquim da Silva
Nicolau, casado, residente na Rua do Loureiro, 24, 2.º C, em Caxias,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção de dois
gerentes para obrigar a sociedade.

2 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantais reais ou pessoais, a dívida a outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

ARTIGO 5.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 6.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá, com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretenderem fazer parte dela, nomeando um, de entre si que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 08866350

VENTURA A. TIMÓTEO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 249/
010620 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505270234;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20062001.

Certifico que entre José Henriques Pedroso Timóteo; Ana Cris-
tina Pedroso Timóteo; e Ventura Antunes Timóteo foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ventura A. Timóteo & Filhos, L.da que
irá ter a sua sede na Estrada da Feiteira, Pedra Furada, freguesia de
Montelavar, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto serragem, corte, polimento e aca-
bamento de pedra destinada a construção e outras aplicações.

3.º

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

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
12 000 euros, e divide-se em três quotas: duas do valor nominal de
1000 euros, uma de cada um dos sócios José Henrique Pedroso Ti-
móteo e Ana Cristina Pedroso Timóteo, realizadas em dinheiro, e
outra do valor nominal de 10 000 euros do sócio Ventura Antunes
Timóteo, realizada da seguinte forma: 492,42 euros, em dinheiro e
9 720,13 euros, em espécie, mediante a transferência para a socie-
dade dos bens de que é proprietário e que são os seguintes: máquina
de ponte de cortar mármore e granito, avaliada em 8014,87 euros,
(1 606 838$); máquina de lavar frio, marca Karchea, avaliada em
393,36 euros, (78 862$); Rebarbadora, marca AEG WSE 800-125,
avaliada em 81,80 euros (16 400$); lixadeira, marca AEG WSA
1201, avaliada em 119,71 euros, (24 000$); prato bujardar portátil,
marca DIA 100 2 ROL, avaliada em 219,47 euros, (44 000$); prato
bujardar mármore, marca HBS, avaliada em 678,30 euros,
(136 000$); e máquina de cintar com carro, avaliada em 212,55 eu-
ros, (42 612$).

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 50 000 euros.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Ventura Antu-
nes Timóteo e José Henrique Pedroso Timóteo, desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

É livre a cessão de quotas entre sócios.

Relatório da verificação das entradas em espécie
1 � Objectivo. � Nos termos e para os efeitos previstos no ar-

tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, fomos designados
por deliberação dos sócios da sociedade em constituição Ventura A.
Timóteo & Filhos, L.da, com sede no concelho de Sintra, pessoa
colectiva com o número provisório 505270234, para verificação das
entradas em espécie na realização do capital inicial da referida so-
ciedade.

2 � Descrição dos bens e respectivo titular. � Os bens a entre-
gar destinados à realização da quota do sócio Ventura Antunes Ti-
móteo são os seguintes: uma máquina de ponde de cortar mármore e
granito; uma máquina de lavar frio, marca Karchea, uma rebarbadora,
marca AEG WSE 800-125; uma lixadeira, marca AEG WSA 1201,
um prato bujardar portátil, marca DIA 100 2 ROL, um prato bujardar
mármore, marca HBS; uma máquina de cintar com carro.

3 � Avaliação dos bens e critérios utilizados. � Procedemos à
verificação do estado de conservação e capacidade de funcionamento
dos bens anteriormente descritos, os quais evidenciando claramente
sinais de uso anterior, se apresentam, no entanto, em condições de
conservação de permitem o seu funcionamento, tendo em vista o
desenvolvimento das operações empresariais e que irão ser destinados.

No que respeita aos critérios na valorização dos referidos bens, e
não existindo um mercado organizado de bens usados daquele na-
tureza, optámos por recorrer ao correspondente valor actual, deter-
minado com base nos respectivos valores de aquisição aos quais se
aplicou um coeficiente de desvalorização determinado em função do
período de utilização, do estado de conservação e da aptidão eco-
nómica estimada para cada um deles.

Nestes termos obtiveram-se os seguintes valores:

Máquina de ponte de cortar mármore ........................ 1 606 838$
Máquina de lavar frio, marca Karchea ..................... 78 862$
Rebarbadora, marca AEG WSE 800-125 .................. 16 400$
Lixadeira, marca AEG WSA 1201 ............................ 24 000$
Prato bujardal portátil, marca DIA 100 2 ROL ......... 44 000$
Prato bujardar mármore, marca HBS ......................... 136 000$
Máquina de cintar com carro ..................................... 42 612$

Valor dos bens a entregar .......................................... 1 948 717$

4. � Relação entre os valores dos bens e o valor nominal da
quota. � De acordo com o anteriormente exposto, o valor dos bens
a entregar pelo sócio Ventura Antunes Timóteo excede o valor esti-
pulado para as entradas em espécie correspondentes à quota que irá
subscrever no referido capital da empresa a constituir, devendo o
excedente ser considerado como reserva legal (artigo 295.º por re-
missão do artigo 218.º do Código das Sociedades Comerciais), con-
forme se indica:

Valor em Escudos Valor em Euros

Valor da quota subscrita 2 004 820$ 10 000,00
Valor a realizar em dinheiro 98 721$ 492,42
Valor a realizar em espécie 1 906 099$ 9 507,58
Valor dos bens a entregar 1 948 712$ 9 720,13
Expresso para reserva legal 42 613$ 212,55

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13289209

GABISCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 559/980908 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502437413.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Glória
Amaral Bairras. 12011266
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ANTÓNIO DA ROCHA JANICAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 341/980710 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504207032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Glória
Amaral Bairras. 12441317

LABORATÓRIOS DELAX � FARMACÊUTICA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 255/161166 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 500083855.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria da Glória
Amaral Bairras. 10924558

UNITEC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5493/
870522 (Oeiras).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12484288

MARMONTEX MÁRMORES DE MONTEMOR
PARA EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3941 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501579451.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 1998.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 08369780

SOFIA & SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9347 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503319589;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: (Of.) 12/19981229.

Certifico que foi depositada a escritura da que consta a cessação
de funções Darlindo de Oliveira Barreto como gerente da sociedade,
por renúncia, em 3 de Dezembro de 1998.

Mais certifico que foi depositada a escritura donde consta que foi
aumentado o capital social de 400 000$ para 5 000 000$ foi alterado
o contrato da sociedade, tendo os artigos 3.º e 4.º do contrato fica-
do com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas de

2 187 500$, cada uma de cada um dos sócios Darlindo de Oliveira
Barreto e Rosa de Jesus Lopes Barreto; outra de 312 500$, pertence
à sócia Sandra Sofia Lopes Barreto; e duas uma de 25 000$ e outra de
287 500$, ambas da sócia Elsa Sofia Lopes Barreto Roneberg.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Rosa de Jesus Lopes
Barreto que desde já fica nomeada gerente, obrigando-se a sociedade
com a assinatura de um gerente.

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. 09829075

MÁRMORES DE MONTEMOR DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4018 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500905681.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 1998.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 08210705

RIBEIRO PALHAVÃ GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 855(Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503904643.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 12424781

MATIAS & PULIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7391 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503148164.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 12877590

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. M. SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4154 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501172106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 12418064
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HERDADE DA TAPADA � ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 624 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503615021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 12452491

SIMÕES & ANJOS � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9821 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503443328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 12453765

COMUNICACÉM � EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 837 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504587730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 12007919

TÁXIS SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 081 (Sintra).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício
do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 12424749

INTERWORK � SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, GESTÃO
E TELEMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 519 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504024515;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 63/20010727.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
45 000 euros e transformação em sociedade anónima, que se passa
a reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERWORK � Serviços Tecnológi-
cos, Gestão e Telemática, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado, tem a sua sede
na Praceta de Gervásio Lobato, lote 46, 6.º, direito, Massamá, fre-
guesia de Massamá, concelho de Sintra.

2 � Por deliberação do conselho geral, poderão ser criadas filiais,
sucursais, agências ou quaisquer outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou da União Europeia ou fora dela a ser
deslocada a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como para o espaço territorial da União Europeia.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: traduções, organização de eventos,
serviços de secretariado, prestação de serviços de consultadoria e
gestão, produção de instrumentos de divulgação científica e técnica
do teletrabalho, bem como é exercido de actividade profissional,
predominantemente à distância, de forma autónoma ou juridicamente
subordinada, com recurso à utilização de ferramentas informáticas
e redes telecomunicacionais, através de teletrabalho no domicílio em
centros satélites, tele-centros ou teletrabalho móvel, serviços
telemáticos em geral.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais e
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idênti-
co ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, representado por 50 000 acções, com o valor nominal de 1 euro
cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas e ou ao portador, e serão repre-
sentadas por títulos de 5, 20, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos são subscritos por dois membros do conselho ge-

ral, podendo as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada
com o selo branco.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto nos ter-
mos do artigo 341.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

As acções ordinárias poderão ser convertidas em acções privile-
giadas sem voto.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir empréstimos, designadamente,
convertíveis em acções, em todas as modalidades e segundo as con-
dições que a lei vigente consentir e a assembleia geral deliberar.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções próprias, bem
como realizar sobre elas quaisquer operações em Direito permitidas.

3 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações e acções próprias nas condições em que a lei o
permita.

4 � Os títulos representativos de acções, assim como os das obri-
gações, são assinados por dois membros do conselho geral em que
uma das assinaturas será do presidente do conselho geral ou de
mandatários da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 10.º

1 � Salvo nas transmissões entre accionistas e destes para os seus
descendentes, todos os accionistas terão direito de preferência nas
transmissões onerosas inter vivos de acções nominativas.

2 � Para efeito do exercício de tal direito de preferência, a trans-
missão das acções deverá ser previamente comunicada à sociedade,
em carta registada com a indicação do número de acções a transmi-
tir, do nome do adquirente, do preço da transacção e das condições
ajustadas para o seu pagamento.

3 � No prazo de sete dias o conselho geral avisará, por carta
registada, todos os accionistas da transmissão projectada, devendo
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os interessados, no exercício desse direito, comunicá-lo à sociedade,
também por carta registada, no prazo de 30 dias e depositar no prazo
de 60 dias, à ordem dela a importância correspondente ao valor da
acção cotada ao tempo e nunca inferior ao valor nominal.

4 � Existindo vários accionistas interessados no direito de pre-
ferência serão as acções objecto de transmissão rateadas na propor-
ção das acções que cada um possuir.

5 � Não preferindo qualquer dos accionistas nos termos do nú-
mero anterior, poderá a transmissão operar-se livremente passando
a sociedade para o efeito declaração de não ter sido usado o direito
de preferência.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I
ARTIGO 11.º

A sociedade adopta a estrutura orgânica da direcção e conselho
geral, secretário da sociedade e fiscal único.

ARTIGO 12.º

Os membros do conselho geral e o fiscal único, serão designados
em assembleia geral, pelo período de três anos.

ARTIGO 13.º

É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se os
titulares em funções até a eleição dos seus sucessores independen-
temente do prazo por que tiverem sido designados.

SECÇÃO II
Assembleia geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionis-
tas e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e do
presente contrato, serão obrigatórias para todos eles, ainda que au-
sentes ou dissidentes.

2 � Deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral, os
membros do conselho geral e revisor oficial de contas, a fim de presta-
rem aos accionistas todos os esclarecimentos de que estes necessitem.

ARTIGOS 15.º

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Cada accionista deve deter as acções desde os 60 dias ante-

riores ao da reunião da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral, integrará um presidente eleito, por
três anos, de entre os membros do conselho geral.

ARTIGO 17.º

A participação na assembleia geral, será proibido aos obrigacio-
nistas e a dos accionistas dependerá do seu anúncio e do depósito
das acções na sede social com antecedência de cinco dias.

ARTIGO 18.º

A representação voluntária dos accionistas acreditar-se-á por car-
ta dirigida ao presidente da mesa, com assinatura reconhecida pre-
sencialmente entregue na sede com cinco dias de antecedência.

SECÇÃO III
Direcção

ARTIGO 19.º

A direcção será constituída por um só director ou por três mem-
bros, designados pelo conselho geral por períodos de três anos.

ARTIGO 20.º

O conselho geral, estabelecerá a remuneração dos directores com
a faculdade de lhes atribuir uma participação nos lucros do exercí-
cio até ao máximo de 5%.

ARTIGO 21.º

A direcção poderá delegar num dos seus membros, a gestão cor-
rente ficando neste caso, a sociedade vinculada pelos negócios que
o delegado concluir no âmbito da delegação.

ARTIGO 22.º

Enquanto na assembleia não for deliberada outra coisa a sociedade
terá só um director.

SECÇÃO IV
Conselho geral

ARTIGO 23.º

O conselho geral será formado por três membros efectivos e um
suplente, eleitos dentre os accionistas que forem titulares de acções
nominativas registadas e depositadas.

ARTIGO 24.º

A minoria dos accionistas que votar contra a lista vencedora, se
não representar menos que 10% do capital social, terá o direito de
designar um membro do conselho nos membros da lei.

ARTIGO 25.º

Ao conselho geral competirá além das funções que a lei lhe atri-
bua, deliberar sobre a emissão de obrigações, a criação e extinção
de formas sociais de representação no estrangeiro e a aquisição pela
sociedade de participações sociais como sócia de responsabilidade
ilimitada.

ARTIGO 27.º

Será permitida a representação dos membros na reunião do con-
selho e autorizado o voto por correspondência.

SECÇÃO V
Secretário

ARTIGO 28.º

1 � A sociedade terá um secretário, sendo o respectivo mandato
de três anos.

2 � O secretário será designado pelo conselho geral por perío-
dos de três anos.

3 � O secretário exercerá as funções estabelecidas pela lei.

SECÇÃO VI
Fiscal único

ARTIGO 29.º

1 � A fiscalização da sociedade, competirá a um fiscal único, que
a assembleia geral, elegerá com o respectivo suplente pelo período
de três anos.

2 � A remuneração do fiscal será estabelecida em assembleia geral.
3 � O fiscal assistirá a todas as reuniões do conselho geral, com-

petindo-lhe emitir parecer quanto à alienação e oneração de bens
imóveis bem como quanto à prestação de cauções e garantias pes-
soais ou reais pela sociedade.

CAPÍTULO IV
Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 30.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 31.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, terão a apli-
cação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que,
por lei, tenham de destinar-se á constituição ou reforço de fundos
de reserva.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples em
matérias de aplicação de lucros do exercício, sem sujeição ao dispos-
to no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V
Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 32.º

Para as questões entre accionistas e a sociedade emergentes quer
do contrato social, quer de actos sociais, fica estipulado o foro da
comarca da sede social, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 15274950
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EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, PAPA MANÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 211 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505412454;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010611.

Certifico que entre Papa Mané e Nicolau Mané, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Empresa de Trabalho Temporário,
Papa Mané, L.da, com sede na Estrada Marquês de Pombal, 17, cave,
esquerda, Rio de Mouro, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro lugar dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

2.º

O objecto social: consiste na cedência temporária de trabalhado-
res para utilização de terceiros utilizadores, podendo ainda desen-
volver actividades de selecção, orientação e formação profissional,
consultadoria e gestão de recursos humanos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
15 000 euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal
de 13 500 euros, do sócio Papa Mané; e outra no valor nominal de
1500 euros, do sócio Nicolau Mané.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Papa
Mané que, desde já, fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
é suficiente a assinatura do referido gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas, é permitida entre os sócios mas, a
cessão a estranhos, carece do consentimento da sociedade, sendo
reservado à sociedade em primeiro lugar, o direito de preferência e
em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do capital social e os sócios, poderão fazer à so-
ciedade os suprimentos de que esta carecer, mediante condições a
estabelecer em assembleia geral.

10.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedência, sempre que
a lei não exija outra forma de convocação.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 13267906

RICARDO DUARTE, REPARAÇÕES EQUIPAMENTOS
ELECTRÓNICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 293 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505589966; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 28/20010628.

Certifico que, por Ricardo Manuel Pereira Duarte, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo Duarte, Reparações Equipa-
mentos Electrónicos, L.da, número de identificação de pessoa colec-
tiva P-505589966, e fica com a sua sede na Rua de Domingos Jardo,
22, 2.º, direito, em Belas, concelho de Sintra.

2.º

O seu objecto consiste em compra, venda, instalação, manuten-
ção e reparação de equipamentos electrónicos e electrodomésticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor pertencente
ao sócio.

§ único. A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo único sócio,
desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, bastando a sua assinatura para vin-
cular a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

4.º

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

Declarou ainda o outorgante que, não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 15283348

GUARDASOL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 089/20010209 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 501787305.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Glória
Amaral Bairras. 12797804

GARCIA & LUZ � EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 248/20010620 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505488604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20010620.

Certifico que entre Dário Fernando Ribeiro Garcia e Carlos Ale-
xandre Lourenço da Luz, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Garcia & Luz � Empreitadas de
Construção Civil, L.da, que irá ter a sua sede na Rua da Cidade de
Bruxelas, 24, sub-cave, direita, no Cacém, freguesia de Agualva-
Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir sucursais, filiais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação em território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: empreitadas de construção civil.

3.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto diferente
do seu, em sociedades de responsabilidade ilimitada, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e divide-se em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, uma de cada sócio.
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4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 50 000 euros.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois geren-
tes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a terceiros, depende
do consentimento da sociedade, sendo deferido à sociedade em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o direito
de preferência.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13249150

BRIOT PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 764 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505552078;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 55/20010913.

Certifico que, por Briot International, S. A., foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

A sociedade adopta a firma Briot Portugal, Unipessoal, L.da, e é
constituída sob a forma de sociedade unipessoal por quotas.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede no Solar da Guia, lote 17-B, rés-
do-chão, Costa da Guia, freguesia e concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para um concelho limítrofe e poderá
também, estabelecer ou encerrar sucursais, escritórios, agências ou
quaisquer outras formas de representação, em Portugal e no estran-
geiro.

ARTIGO 4.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto: o comércio, distribuição, venda,
assistência e serviços pós-venda de produtos de óptica, optometria
e oftalmologia bem como de quaisquer produtos conexos.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 7624 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde a uma quota única, com
o valor nominal de 7624 euros, pertencente à sócia única Briot
International, S. A.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Poderão ser exigidas à sócia única, prestações suplementares até
ao montante máximo de 1 000 000 euros.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia única e gerência

ARTIGO 7.º

Administração, representação e vinculação da sociedade

1 � A administração e representação da sociedade, compete a três
gerentes, que não serão remunerados, salvo se o contrário for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Em todos os actos e contratos, cujo montante envolvido não

exceda os 25 000 euros, pela intervenção de um gerente;
b) Em actos e contratos, cujo montante exceda os 25 000 euros,

pela intervenção de dois gerentes ou de um gerente, com poderes
delegados noutro gerente.

3 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade, em negócios de
favor, prestação de avais, fianças e garantias ou em quaisquer ou-
tros actos alheios ao objecto e negócio social.

4 � A sociedade poderá nomear procuradores que vinculam a
sociedade nos termos dos respectivos poderes conferidos.

ARTIGO 8.º

Decisões do sócio

1 � A sócia única exerce as competências das assembleias ge-
rais, podendo designadamente, nomear gerentes.

2 � As decisões da sócia, de natureza igual às deliberações da
assembleia geral, devem ser registadas em acta, sendo esta por ela
assinadas.

ARTIGO 9.º

Negócios com a sócia única

A sociedade fica autorizada a celebrar negócios com a sócia úni-
ca, nos termos e com os limites previstos no artigo 270.º-F, do Có-
digo das Sociedades Comerciais, designadamente, contratos de pres-
tações de serviços, fornecimento e compra e venda.

ARTIGO 10.º

Participações noutras sociedades

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu ou em sociedades reguladas por leis especiais
em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Ficam desde já nomeados como gerentes da sociedade para o bié-
nio de 2001-2003, de Daniel Peyrot, casado, natural de Meudon
(92), França, nascido em 12 de Maio de 1948, residente em 3 rue
Georges Guynemer, Versailles (78), França; Etienne Sauvageot, sol-
teiro, natural de Fontainebleu (77), France, nascido em 17 de Agosto
de 1959, residente em rue Chétien de Troy, 78540 Vernouillet, Fran-
ça; e, François-Xavier Patron, solitaire, natural de Paris (75017),
nascido em 25 de Maio de 1968, residente em 32 rue d�Hauteville
75010 Paris, França.

ARTIGO 12.º

Disposição transitória

1 � Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, n.º 2, os gerentes nomea-
dos, ficam desde já, autorizados a proceder ao levantamento do capital
social da conta bancária da sociedade, para fazer face às despesas ine-
rentes à constituição e registo da sociedade, bem como às despesas re-
lativas ao início e desenvolvimento da actividade da sociedade.

2 � A sociedade desde já autoriza a gerência a celebrar os ne-
gócios jurídicos que se afigurem necessários ou convenientes à pros-
secução dos seus fins sociais.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 15425916

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO JAMOR DE J. M. & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2058 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500642524.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Galri-
to. 14747472

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO JAMOR DE J. M. & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2058 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500642524;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 58/20010316.

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

Apresentação n.º 58/20010316.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da apresentação das contas: 20011218.
Certifico ainda que foram depositados os documentos referentes

à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Gal-
rito. 13185241

DIA � DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9196/
940909 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503361437.

Certifico que forma depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 15471233

MERCEARIA DE SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9095/
940715 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503266825.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12484377

JOÃO BARATA � COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9035/
940628 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503253570.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12484210

SOLDAPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8896/
940601 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503222712.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de con-
tas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12454222

LEANDRO & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4770/
900117 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501930850.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 13882554

MANUEL ROLO BALEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4431/
870310 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501795979.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12441350

SILVA & BRÁS, SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4454/
870326 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501798749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12497479

VÍTOR D. SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4430/
870310 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501794190.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 12441449

LEANDRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4373/
870127 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501773517.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 1999, em relação à sociedade em epí-
grafe.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, José António Dias
Pestana. 13882570

RICARDO MARIA AREIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 710 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505673690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
20010828.
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Certifico que entre Ricardo Maria Areias, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Maria Areias,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de 6 de Outubro,
lote 12, Madorna, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: estudos, projectos e exploração de
instalações eléctricas e mecânicas. Fiscalização de obras.

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 ao só-
cio único e a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da
Conceição Ferreira Marques. 16254147

FISCALFISCO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 731 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 108/19981105.

Certifico que entre Maria da Conceição Gonçalves, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FISCALFISCO � Contabilida-
de, Fiscalidade e Serviços Administrativos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Serraado, 15, cave,
direita, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, contabilidade, fiscalidade e servi-
ços administrativos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia desde já nomeada gerente.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica obrigada 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 com 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 Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08368759

ALFA LOGOS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 029 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 84/19990209.

Certifico que entre Paula Cristina Rodrigues de Jesus Gordino e
Maria João Arede Figueiredo Machado, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfa Logos � Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Benvinda da
Gama, 6, cave, frente, direita, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como ser abertas ou encerradas agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 520 050$, pertencente à sócia Paula
Cristina Rodrigues de Jesus Gordino; e uma do valor nominal de
482 360$, pertencente à sócia Maria João Arede Figueiredo Ma-
chado.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2 004 820$.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete às sócias que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade
a cessão de quotas a estranhos, sendo neste caso, conferido o direito
de preferência em primeiro lugar, à sociedade e em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo,
sejam titulares.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09827897

GIGAFORMIX � FORMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 813 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505786273;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação. 79/20010927.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIGAFORMIX � Formação em
Novas Tecnologias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Manuel Diogo
Neto, 195-A, Galiza, São João 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, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e
desenvolvimento de actividades formativas e educacionais com re-
curso a novas tecnologias e a informática comercializando, nomea-
damente, em sistemas de franchising os respectivos produtos e mé-
todos técnicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Paulo Filipe Matias
Alves Reis; e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente à
sócia Laura Júlia dos Santos Ferreira.

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

4 � Fica desde já, nomeada gerente a sócia Laura Júlia dos San-
tos 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 seguida,
se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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.

27 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Monteiro dos Santos. 16264924

F. J. V. M. � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 631 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505696851;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20010816.

Certifico que, Fernando Jorge Ventura Machado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. J. V. M. � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Malva Rosa, 19, 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 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 actividade de construção ci-
vil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

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.
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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.

16 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 15472027

AUTO TÁXIS O PEDRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 646 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505569159;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis O Pedrano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, lote 3-
A, rés-do-chão, esquerdo, em São Domingos de Rana, freguesia de
São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel, ligeiro de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio Sílvio dos Santos Guer-
ra; e outra no valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia Ma-
ria Clemência Martins Guerra.

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 Sílvio dos Santos
Guerra.

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.

2 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 15450384

FÁTIMA MARTINS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 648 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505652854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010802.

Certifico que, Maria de Fátima Fernandes Martins, constituiu a
sociedade em epígrafe, que e rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FÁTIMA MARTINS � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Joaquim de
Almeida, 648, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de 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, 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.

2 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Mária de Fá-
tima Monteiro dos Santos. 15472078

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOAQUIM FERREIRA DE MAGALHÃES E MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 721/831128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501406727; número e data da apresentação: 5/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 14104563

GEFIS � CONSTRUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 904/880717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502018801; número e data da apresentação: 13/20010626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Raposo
Pais de Campos. 16499930

NUNES, BERNARDO & MARCELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 780/880621; identificação de pessoa colectiva
n.º 502010916; número e data da apresentação: 16/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 15783693

INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 655/880121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501194436; número e data da apresentação: 6/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 16499387

INVERBANCA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 398/890228; identificação de pessoa colectiva n.º 502116153;
número e data da apresentação: 21/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 16499514

FARINHA & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 396/811026; número e data da apresentação: 7/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 12631620

NICATROM � TÉCNICAS, ASSOCIADAS
DE ELECTROMECÂNICA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 091/790117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500821658; inscrição n.º 9/20010622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 14128900

GARCIA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 786/770707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500604355; número e data da apresentação: 6/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 13142640

FIDALGO � PERFUMARIA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 576/760921; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477647; número e data da apresentação: 6/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 16499921

LIMÓVEL � GESTÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 899/890920; identificação de pessoa colectiva n.º 502221119;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; número e
data da apresentação: 16/20010726.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Recondução dos membros do conselho de administração, do fis-

cal único e suplente, para o ano de 2001, por deliberação de 25 de
Maio de 2001.

Conselho de administração: presidente � Américo Ferreira Amo-
rim; vice-presidente � Alberto Alves de Oliveira Pinto, casado, resi-
dente na Rua do Comércio, 85, Lisboa; vogais � Rui Miguel Duarte
Alegre, Jaime Eduardo Lamego Lopes e José Manuel Esteves Simões
Costa, divorciado, residente na Rua do Comércio, 85, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa; suplente � Bernar-
des, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede no edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo
Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16888545

FELICIANO E TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 073/650813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500110492; número e data da apresentação: 10/20010626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 13075551

LIMÓVEL � GESTÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 899/890920; identificação de pessoa colectiva n.º 502221119;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 18/20010806.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 5.º,

6.º e n.º 1 do 8.º, com redenominação do capital.
Reforço: 1 436 360$, realizado em dinheiro, subscrito pelos accio-

nistas.
É o seguinte o teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 980 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 596 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 8.º

1 � Por deliberação do conselho de administração, o capital so-
cial poderá ser aumentado em dinheiro, uma ou mais vezes, até ao
montante de 49 879 790 euros, nos termos da lei.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16954246

IBM FINANCIAMENTO � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA MOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1420/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502387831;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 12/20010710.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 30 de Março de 2001, para o ano de 2001.
Conselho de administração: presidente � José Joaquim de Oli-

veira; administradores-delegados � Miguel Angel Muñoz del Cas-
tilho e Maria Preciosa Figueiredo Garrido Abrantes.

Fiscal único: efectivo � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplen-
te � Bernardes, Sismeiro e Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua de Eduardo Neves, 9, 5.º,
direito, Lisboa.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16886933

JUDIGES � SOCIEDADE GESTORA DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1957/920916; identificação de pessoa colectiva n.º 502839058;
inscrições n.os 15 e 16; número e data da apresentação: 15/
20010731.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 3 de Julho de
2001.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16977114

FCA � EDITORA DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2752/920106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502678739; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 23/20010705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: 10 144 600$, realizado quanto a 7 044 600$ por incor-

poração de reservas e 3 100 000$, em dinheiro, pelos sócios, na
proporção das quotas.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 60 144 600$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens do activo e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 24 057 840$, da sócia LIDEL � Edições
Técnicas, L.da; uma de 15 036 150$, do sócio Frederico Carlos da
Silva Annes; uma de 15 036 050$, da sócia Maria Manuela Martins
Saraiva da Silva Annes; e uma de 6 014 460$, do sócio José Ho-
mem de Mello Colaço.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16886356

LIVRIMPOR � LIVROS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2753/920106; identificação de pessoa colectiva n.º 502680075;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação. 22/20010705.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: 1 009 640$, realizado quanto a 459 640$, por incorpo-

ração de reservas e quanto a 550 000$, em dinheiro, subscrito pe-
los sócios na proporção das quotas.

É o seguinte o teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 14 009 640$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos valores que constituem o activo o corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 2 606 266$, pertencente à sócia
LIDEL � Edições Técnicas, L.da; uma de 1 002 410$, pertencente
ao sócio Frederico Carlos da Silva Annes; e uma de 400 967$, per-
tencente à sócia Maria Rosa Pinheiro Martinho Manso.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16886372

FRAGURA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2905/920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502718595;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/20010725.

Certifico que foi registado o reforço de capital no montante de
602 410$, a denominação e a alteração do contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Ricardo António Gouveia França Jardim;
e duas de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Wolfgang Kurt Gruner e Manuel Guimarães da Rocha.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16888332



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 293 � 20 de Dezembro de 2001 27 172-(211)

IMAGEM PÚBLICA � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3129/920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502776935;
inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 24-25/20010727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço: 582 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios abaixo

mencionados, com a quantia de 232 964$ e 349 446$, respectiva-
mente.

É o seguinte o teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma quota no valor
de 559 446$, pertencente ao sócio Fernando Manuel Soares e outra
quota no valor nominal de 442 964$, pertencente ao sócio João
Miguel Frazão Soares.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio
gerente Fernando Manuel Mendes Soares e pelo sócio João Miguel
Frazão Soares, que, desde já, fica nomeado gerente.

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

Foi ainda averbada a cessação de funções do gerente Artur da
Silva Henriques, por ter renunciado, em 20 de Outubro de 1999.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16889282

NOVARTIS AGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502790431;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 16; núme-
ros e data das apresentações: 5-of. 5-of. 5-6/20010605.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes André Martin e Jean Luc

Scalabre, por terem renunciado, em 26 de Março de 2001.
Averbamento n.º 1, of., apresentação n.º 5/20010605.
Cessação de funções dos gerentes Reto Ernst Brandli e Alain

Dominique M. H. B. X. Quintart, por terem renunciado, em 26 de
Março de 2001.

Cessação de funções do gerente José Roberto Cuervello de Toleda
Arruda, por ter renunciado, em 26 de Março de 2001.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Abril de 2001,
de Gianluca Fusco, casado, residente em Via Barbavara 7-A, Mi-
lão, Itália; Markus Maria Schmidt, casado, residente em 3 Copse
Edge, Barhatch Lane, Cranleigh Surrey GU 6 7 DU, UK; João José
Alves da Silva Capaz, casado, residente na Rua do Dr. João Couto,
7, 5.º, esquerdo, Lisboa; e, António Miguel Semedo Pimentel Sa-
raiva, casado, residente na Rua do Dr. Alberto Araújo, 3, 4.º, C,
Cova da Piedade.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13143271

NOVARTIS AGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502790431;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 10/20010620.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação de sede, para a Avenida de Berna, 52, 2.º, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 05878205

NOVARTIS AGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502790431;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 3/20010724.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SYNGENTA CROP PROTECTION �
Soluções para a Agricultura, L.da, e tem a sua sede e estabelecimento
principal em Lisboa, na Avenida de Berna, 52, 2.º, freguesia de Nos-
sa Senhora de Fátima.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
30 000 euros, e está representado por três quotas; uma do valor no-
minal de 27 000 euros, da sócia Syngenta Participations, A. G.; outra
do valor nominal de 2900 euros, da sócia Syngenta Crop Protection,
A. G.; e outra do valor nominal de 100 euros, da sócia Syngenta
Portugal � Indústria de Produtos para Agricultura, Unipessoal, L.da

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13240056

FUNDASA � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4056/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503025879;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 21/20010705.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º e 3.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de FUNDASA � Engenha-
ria, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a elaboração de estudos, pareceres, ensaios, pro-
jectos e quaisquer trabalhos de engenharia, planeamento, controle,
gestão e fiscalização de obras, consultoria, assistência e prestação de
serviços, em geral, na área de engenharia, execução de empreitadas de
obras públicas e particulares; aluguer de equipamento, construção ci-
vil, importação, exportação, representações e comercialização de quais-
quer equipamentos, materiais ou produtos na área de engenharia, cons-
trução civil e obras públicas, compra e venda, exploração e gestão de
empreendimentos imobiliários ou turísticos ou de quaisquer bens imó-
veis, próprios ou alheios, e compra de prédios para revenda.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13230557

NOVARTIS AGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/920629; identificação de pessoa colectiva n.º 502790431;
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inscrições n.os 10, 11 e 14; números e data das apresentações: 44-
47/20000721.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, que será integralmente realizado desde início, é de
6 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
5 400 000$, pertencente à sócia Novartis Agri Internacional, S. A.; e
uma de 600 000$, pertencente à sócia Novartis Crop Protection, S. A.

Mais certifico que, foi registada a nomeação do secretário da so-
ciedade, por deliberação de 7 de Junho de 2000, de Vítor Manuel
Júlio dos Santos, que também usa Vítor Manuel dos Santos, resi-
dente na Rua da Cidade da Horta, 54, cave, direita, Lisboa.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14729440

ISAÍAS, GONÇALVES & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 169/760514; identificação de pessoa colectiva
n.º 500606900; número e data da apresentação: 8/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 14399008

GADICUL � GABINETE DE DIVULGAÇÃO DE CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 639/751202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500355894; número e data da apresentação: 12/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 16499581

NEOPLANO � SOCIEDADE TÉCNICA DE PLANEAMENTO
E ORGANIZAÇÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 050/750509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500388873; número e data da apresentação: 7/20010625.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A escriturária Superior, Dulce Rapo-
so Pais de Campos. 16499573

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TV OLAIAS � COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5215/940715; identificação de pessoa colectiva n.º 503231991;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20010914.

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

Deslocação de sede: Rua de Vale Formoso de Baixo, 94, 3.º, di-
reito, armazém, freguesia do Beato, Lisboa.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 13/
20010914.

Cessação das funções de gerência, de Maria Amélia Barata de
Oliveira, por renúncia, em 14 de Agosto de 2001.

Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 14/20010914.
Foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º

(corpo) e § 2.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 400 000$,
e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada, pertencentes
ao sócio Luís Filipe Gonçalves de Pina Conceição Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, serão
exercidas por quem for designado em assembleia geral, estando já
designado gerente o sócio Luís Filipe Gonçalves de Pina Conceição
Santos.

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

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15798283

VANKELL � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9484/990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504776754;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/20011009.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Al-
berto de Freitas Mendes e João Manuel de Freitas Mendes.

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

Está conforme o  original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15926648

ODIN SUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9458/990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504325663;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 41/20010813.

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

Deslocação de sede: Rua de Hermano Neves, 22, escritório 3-C,
Centro Empresarial de Telheiras, freguesia do Lumiar, Lisboa.

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 16/20010813.
Foi aumentado o capital social de 10 000 000$ para 50 000 eu-

ros, e redenominado o capital para euros, ficando assim alterado
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parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado e noutros
valores constantes da escrita, é de 50 000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas: sendo uma no valor de 35 000 euros, perten-
ça da sócia Odin Financeira, S. G. P. S., S. A.; e outra no valor de
15 000 euros, pertença do sócio Mário José Fatia Nobre.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15960714

SABER E LAZER � INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8590/980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504198475.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram regis-
tados os seguintes actos:

Inscrição n.º 5, averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/20011008.
Cessação das funções de Zeinal Abedin Mahomed Bava e José

Pedro Salas Pires, por renúncia, em 20 de Abril de 2001 e 18 de
Setembro de 2001, respectivamente.

Inscrição n.º 4, averbamento n.º 2, apresentação n.º 51/20011008.
Cessação das funções de Manuel José do Espírito Santo Ferrão,

por renúncia, em 26 de Janeiro de 2001.
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 14/20011008.
Designação de administradores, em 19 de Setembro de 2001.
Período: até final do mandato em curso de 1999-2002.
Administradores: presidente � João Manuel Larroude Trigo da

Roza, casado, residente na Azinhaga das Lages, 5, apartado 105,
Lisboa; Cidália Marília Matos Morgado, divorciada, residente na
Avenida do 5 de Outubro, 208, 12.º, Lisboa; e, Euclides Higino
Gonçalves Sousa, casado, residente na Rua de Carlos Paião, 18, Vila
Frio, Porto Salvo, Oeiras.

Está conforme o  original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15923665

RIBEIROS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8646/220304; identificação de pessoa colectiva n.º 500450650;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 28-29/20010925.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Joaquim de Almeida Martins,
José Maria Ferreira e Aníbal Jorge Ribeiro Ramires, por renúncia,
em 23 de Julho de 2001; e foi aumentado o capital social, de
720 000$ para 5100 euros, e redenominação do capital para euros,
ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º
e 7.º n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado, corres-
pondente à soma de três quotas: uma do valor nominal de 2550 eu-
ros, pertencente ao sócio Felisberto Antunes Braçal; e duas quotas
iguais, do valor nominal de 1275 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios Rui António Patatas e Jacinto Augusto Rodrigues
Ferreira.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Felisberto
Antunes Braçal, Rui António Patatas e Jacinto Augusto Rodrigues
Ferreira, que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 16491211

UMO � UNIDADE DE METABOLISMO ÓSSEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9016/990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504663445;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20011002.

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

Deslocação de sede para a Rua dos Ferreiros à Estrela, 69, 1.º,
freguesia da Lapa, Lisboa.

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 34/20011002.
Foi aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros, e

redenominação do capital para euros, ficando assim alterado parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo, é de 5000 euros, e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios, que são as seguintes: uma quota de 4000 euros, per-
tencente ao sócio Pedro Nuno Pereira Barahona de Lemos; e duas
do valor de 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Pedro Queiroz de Barros Barahona de Lemos e Mafalda
Queiroz de Barros Barahona de Lemos Melo de Aguiar.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16491920

ODIBLOCOS � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 466/20010503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500876460; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
20010921.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade, consiste na construção civil e obras
publicas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim e comércio de materiais de construção, ferragens e máquinas.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16490142

REALTEJO � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 403/20010406; identificação de pessoa colectiva
n.º 504995219; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 39-40/20010925.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos administradores João Bernardino Gomes
e de Celestino Lucas Morgado, por renúncia, em 1 de Junho de
2001 e seguinte designação:

Designação de membros do conselho de administração, fiscal
único e suplente, em 13 de Julho de 2001.
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Período: até ao final do mandato em curso de 2000-2003.
Vogais � Maria da Conceição Tavares Cardoso, casada, residente

na Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa; e Víctor Manuel
dos Santos Reis, casado, residente na Praça do Duque de Saldanha,
1, 10.º, J, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � S. Vaz Lima & F. Brás, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da República,
24, 9.º, Lisboa; suplente � Pedro Travassos & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
República, 90, 7.º, Lisboa.

Está conforme o  original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 16491327

ZOIA � ACÇÕES AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 388/20010402; identificação de pessoa colectiva
n.º 505284723; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 20-21/20010928.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções de gerência, de Carla Cristina dos Anjos
Martinho, por renúncia, em 7 de Junho de 2001; e foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5985 euros, correspondente à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 1496,25 euros, pertencente ao sócio António Fernando
Marques; outra do valor nominal de 2992,50 euros, pertencente uma
à sócia Olga Petrovna Kazmina; e uma do valor nominal de
1496,25 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Gorgulho Lopes da
Costa Feio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da sócia Olga Petrovna
Kazmina, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária e
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente, fianças, abo-
nações, letras de favor e outros semelhantes.

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

Está conforme o  original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 15922197

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MOTORES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS INDEMOTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 087; identificação de pessoa colectiva n.º 500198233; nú-
mero e data da apresentação: 9025/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292552

C. DREYDEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 772; identificação de pessoa colectiva n.º 500049017; nú-
mero e data da apresentação: 8960/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15265501

MANUEL FRANCISCO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 139; identificação de pessoa colectiva n.º 500853029; nú-
mero e data da apresentação: 9285/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14443791

CARPINTEL � CARPINTARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 707; identificação de pessoa colectiva n.º 500055777; nú-
mero e data da apresentação: 9683/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13142194

PANIFICAÇÃO ESTRELA DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 796; identificação de pessoa colectiva n.º 500556962; nú-
mero e data da apresentação: 9556/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292940

MONTENEGRO & MONTENEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 216; identificação de pessoa colectiva n.º 500386919; nú-
mero e data da apresentação: 9817/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16118014

MORAIS & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500539901; nú-
mero e data da apresentação: 9787/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13233270
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CONSTANTINO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 590/660323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449139; número e data da apresentação: 28 342/20010329.

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 Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14392747

CAPELISTA DA MARGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 523/621229; identificação de pessoa colectiva n.º 500455830;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 16/20010817.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 10 000 euros, tendo o artigo 3.º (corpo), ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (2 004 820$), está integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5000 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Vítor
Joaquim Nunes de Carvalho e Elsa Maria da Fonseca Lopes Carvalho.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16953584

CASTROL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 827/711206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500059489; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/
20010817.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 8, apresentação n.º 19/20010817.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 9 de Agosto de 2001,

para o quadriénio de 2001-2004:
Miguel Maria Félix da Costa; Jorge Maria Félix da Costa; Antó-

nio Maria Vianna Carneiro Pacheco, residente na Travessa da Hor-
ta, 6, apartamento 24, Lisboa; Robert John Sibley, casado, residente
na Rua de Stéphane Mallarmé, 19, Domaine de La Fontaine, 78880,
St. Nom Bretéche, França; e, Bertrand Pierre Henri Michel Boulin,
casado, residente em Bennett Gardens, 4, Newbury, Berkshire,
RG14 1 PN, Reino Unido.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317696

MIND7, CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJECTOS
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9589/20001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505071150;
inscrição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e datas
das apresentações: 32/20010716 e 6/20010820.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 32/20010716.
Nomeação de gerente, por deliberação de 13 de Julho de 2001, de

David Augusto Oliveira de Sousa, solteiro, maior, residente no Largo
de São Félix, 32, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/20010820.
Cessação de funções do gerente António de Andrade Albuquerque

de Vasconcelos Rieff, por destituição, em 13 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13295020

MARTINS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 39 532/680530; identificação de pessoa colectiva
n.º 500970750; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/
20010820.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios Ce-
leste Marçal Dias Pissarra Rodrigues e de Francisco Pissarra Rodri-
gues, respectivamente.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317718

CIMPORENT � ALUGUER DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 869/890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502218983;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; números e data das apresen-
tações: 24/20010717.

Certifico que, o texto que segue, é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 11, averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/20010717.
Cessação de funções do gerente Jorge Manuel Costa de Oliveira,

por ter renunciado em 19 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13070690

C. T. D. � CENTRO TÉCNICO DE DESINFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 312/790228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500809500; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 22/
20010820.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 1.º, 3.º e 4.º e eliminados os artigos 2.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º e 13.º, com subsequente remuneração dos restantes da
sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. T. D. � Centro Técnico de De-
sinfecções, Sociedade Unipessoal, L.da, com sede na Avenida da Ilha
da Madeira, 24-A, cave, freguesia de Belém, concelho de Lisboa,
podendo ser transferida para qualquer outro local do território na-
cional, bem como criar ou encerrar quaisquer formas de representa-
ção social por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (o que após a taxa de conversão corresponde a
1 002 410$), pertencente ao sócio António José da Costa e Silva.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio António José da Costa e
Silva o qual é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317807

MATOSO II � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6958/980313; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 3/20010816.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/20010816.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 26 de Fevereiro

de 1999, para o quadriénio de 1999-2002:
Administrador único: João Manuel Guerreiro Matoso, casado, resi-

dente na Rua do Barão de Sabrosa, 163, 2.º, direito, Lisboa.
Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Víctor M. Santos,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Alexandre Rey Colaço, 2, Lisboa; suplente � Víctor Manuel Men-
des Santos, revisor oficial de contas, casado, residente na morada
anterior.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16953568

CANDEIAS � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9719/20001023; identificação de pessoa colectiva
n.º 503931292; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 17/20010816.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 9, averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/20010816.
Deslocação da sede para a Avenida de Fontes Pereira de Melo,

35, 7.º, CD, porta A, edifício Aviz, freguesia de São Sebastião da
Pedreira, Lisboa.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16334833

METALÚRGICA LUSO-ITALIANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 407/360123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500192316; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 8/
20010816.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 17, apresentação n.º 8/20010816.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Março de

2001, para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração: presidente � António Manuel Frade

Saraiva; Fernando José Mateus Pinto e Luís Manuel Passão Girbal,
casado, residente na Rua do Cerrado da Costa, Casais da Serra,
Milharado.

Fiscal único: efectivo � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Paula Saraiva & Manuel

Pereira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua
da Torrinha, 228-H, 6.º, Porto.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15973166

CARDOSO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 794/630307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500539090; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 7/
20010816.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 16 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317505

MULTIFROTA � COMÉRCIO E GESTÃO DE FROTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 944/910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502622431;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/20010817.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida:

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 20/20010817.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 9 de Agosto de

2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Miguel Maria Félix da Costa; Jorge Maria Félix da Costa; Antó-

nio Maria Vianna Carneiro Pacheco, residente na Travessa da Hor-
ta, 6, apartamento 24, Lisboa; Robert John Sibley, casado, residente
na Rua de Stéphane Mallarmé, 19, Domaine de La Fontaine, 78880,
St. Nom Bretéche, França; e, Bertrand Pierre Henri Michel Boulin,
casado, residente em Bennett Gardens, 4, Newbury, Berkshire,
RG14 1 PN, Reino Unido.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317700

PONTE DO ZÊZERE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3301/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503138223;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 6 e 7/20010817.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 13, averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/20010817.
Cessação de funções de ambos os gerentes Vítor Manuel da Silva

e José Carlos Gonçalves Silva, por terem renunciado, em 23 de Maio
de 2001.

Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 400 000$ para 5490 euros, e designação de gerente, tendo
o artigo 7.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5490 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 3841 eu-
ros, da sócia Maria Alberta de Fátima Vilela Burity da Silva Este-
vão; e outra do valor nominal de 1649 euros, do sócio Esteves
Sonjamba Valério de Estevão.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317637
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CUSTOMINIMO � SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4000/941229; identificação de pessoa colectiva n.º 503329355;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20010817.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 10 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317688

CHECKPOINT PORTUGAL II � SISTEMAS DE SEGURANÇA
INTEGRADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6192/970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503898490;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20010817.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 1 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317670

PARQUE EOLICOS PORTUGAL � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7380/980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504499262;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20010817.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 8 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16317572

PÍNCARO � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE MÓVEIS
E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430/20010817; identificação de pessoa colectiva
n.º 505450119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010817.

Certifico que entre:
1.º Manuel de Sousa e Holstein Beck, natural da freguesia de

Santa Isabel, concelho de Lisboa, casado com Maria Del Mar
Angeles Luísa Juana Josefa de Tornos y de Zubiria, sob o regime
da separação de bens, residente na Rua da Escola Politécnica, 116,
1.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 103845520;

2.ª Maria Del Mar Angeles Luísa Juana Josefa de Tornos y de
Zubiria, natural de Espanha, casada com Manuel de Sousa e Holstein
Beck, sob o regime da separação de bens, residente na Rua da Es-
cola Politécnica, 116, 1.º, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 155184741;

3.º João Domingos de Sousa e Holstein, natural da freguesia e
concelho de Cascais, casado com Margarita Gomez Acebo Cavero,
sob o regime da separação de bens, residente na Rua da Escola
Politécnica, 116, 3.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 135720125;

4.ª Helena Maria de Sousa e Holstein Faria Blanc, natural da fre-
guesia de Prazeres, concelho de Lisboa, casada com António Gon-
çalo Rubio de Faria Blank, sob o regime da separação de bens, resi-
dente na Avenida de Sidónio Pais, 22, 4.º, esquerdo, em Lisboa,
contribuinte fiscal n.º 135720141;

5.ª Isabel Juliana de Sousa Holstein Girão, natural da freguesia de
Santos-o-Velho, concelho de Lisboa, casada com Ricardo Maria de
Melo Gouveia Ferreira Girão, sob o regime da separação de bens,
residente na Rua da Escola Politécnica, 116, 2.º, em Lisboa, contri-
buinte fiscal n.º 135720133.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PÍNCARO � Sociedade de Admi-
nistração de Móveis e Imóveis, L.da, e tem a sua sede e domicílio na
Rua da Escola Politécnica, 114 a 124, freguesia de São Mamede,
concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode-
rá ser livremente deslocada dentro do concelho de Lisboa ou para
concelho limítrofe e poderão ser criadas ou encerradas sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto:
a) A administração de bens móveis ou imóveis, próprios ou

alheios;
b) A prestação de serviços de consultoria e gestão com excepção

dos próprios das profissões liberais;
c) Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse

fim.
§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade poderá adquirir

participações ou participar na constituição de sociedade com objecto
diferente do seu e ainda em sociedades reguladas por leis especiais
e ou agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 39 000 euros, representado por cinco
quotas: uma no valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao só-
cio Manuel de Sousa e Holstein Beck; uma no valor de 6000 euros,
pertencente à sócia Maria Del Mar Angeles Luísa Juana Jesefa de
Tornos Y de Zubiria; e três quotas no valor nominal de 1000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios João Domingos
de Sousa e Holstein, Helena Maria de Sousa e Holstein Faria Blanc
e Isabel Juliana de Sousa Holstein Girão.

§ único. O capital encontra-se integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, já entrado nos cofres sociais.

4.º

Durante a vida o sócio Manuel de Sousa e Holstein Beck a ce-
dência das quotas depende do consentimento da sociedade, que go-
zará do direito de preferência.

Após o falecimento de Manuel de Sousa e Holstein Beck a ces-
são de quotas é livre, mas a sociedade gozará do direito de prefe-
rência. Na hipótese de a sociedade não querer exercer este direito,
o direito de preferência é atribuído em conjunto aos restantes sócios
que desejarem preferir.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios
Manuel de Sousa e Holstein Beck e João Domingos de Sousa e
Holstein.

§ único. A gerência é um direito especial do sócio Manuel de
Sousa e Holstein Beck, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade.

6.º

1 � Compete ao gerente Manuel de Sousa e Holstein Beck exer-
cer os mais amplos poderes de gestão e representar a sociedade pra-
ticando todos os actos necessários à realização do objecto social e
nomeadamente:

a) Adquirir, alienar ou onerar títulos de crédito e outros bens
mobiliários e praticar os mesmo actos relativamente a acções, par-
tes sociais ou obrigações de outras sociedades.

b) Adquirir, locar, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar
bens e direitos imobiliários, nas condições que reputar convenientes;

c) Associar-se ou participar em outras sociedades, que de objecto
diferente.

d) Negociar ou celebrar contratos de financiamentos.
2 � O sócio João Domingos de Sousa e Holstein, representará a

sociedade, sendo bastante a sua assinatura, nos actos de mero expe-
diente e em contrato onde exista conflito de interesses com o sócio
Manuel de Sousa e Holstein Beck.

7.º

Por morte do sócio-gerente Manuel de Sousa Holstein Beck, ou
por sua incapacidade, superveniente, absoluta e definitiva, de admi-
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nistrar a sociedade, todos os sócios adquirem a qualidade de gerentes,
obrigando-se então, a sociedade com a intervenção de três sócios-
gerentes, com excepção de actos de alienação de bens imóveis, que
só pode ser efectivada mediante autorização da assembleia geral, e
desde que não haja oposição de nenhum sócio.

Porém, se em assembleia geral, uma maioria de 75% aprovar a
venda de bens imóveis, esta venda poderá ser concretizada pela so-
ciedade, se os sócios que não aprovaram a deliberação de venda não
optarem, no prazo de 15 dias, pelo direito de preferência na venda
desses imóveis.

No prazo de 15 dias para exercício do direito de preferência, con-
ta-se a partir da comunicação por carta registada das condições de
venda e pessoa do comprador, enviada pela maioria dos gerentes.

§ 1.º A deliberação sobre incapacidade do sócio Manuel de Sousa
Holstein Beck, administrar a sociedade por motivo de doença, terá
de ser tomada em assembleia geral, por unanimidade, sendo a deli-
beração precedida de um atestado médico comprovativo da doença.

§ 2.º Adquirida a qualidade de gerente por força do disposto no
corpo desta cláusula, a sócia Maria del Mar Angeles Luísa Juana
Josefa de Tornos Y de Zibiria, terá imediatamente direito a uma
remuneração mensal de 4988 euros, como contrapartida da gerência,
não tendo todavia, a obrigação de se deslocar à sede da sociedade
para exercer funções.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Venda judicial.
§ único. O preço da amortização será o que resultar do acordo

entre a sociedade e o titular da quota, ou na falta de acordo, o que
resulte de balanço, especialmente realizado pela sociedade para esse
fim.

9.º

1 � Após a morte do sócio Manuel de Sousa Holstein Beck, a
sociedade pode dissolver-se se apresentar prejuízos em três anos
sucessivos, e em assembleia geral convocada para esse fim, um dos
sócios votar pela dissolução.

2 � A sociedade dissolve-se ainda decorrido o prazo de 50 anos,
contados desde a sua constituição, a não ser que uma deliberação,
igual ou superior a 90% do capital se oponha a essa dissolução em
assembleia geral, realizada nos dois anos anteriores nos termos do
prazo para a sua dissolução.

10.º

A sociedade terá de distribuir pelos sócios, após o óbito de Ma-
nuel de Sousa e Holstein Beck uma quantia não inferior a 60% dos
lucros anuais.

No ano em que forem distribuídos lucros, a remuneração de ge-
rência da sócia Maria del Mar, será reduzida na proporção dos lu-
cros que lhe forem atribuídos com o objectivo de o rendimento glo-
bal auferido da sociedade, se situar em 4988 euros.

11.º

Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação do seu patri-
mónio será feita, com observância das disposições legais e das se-
guintes cláusulas:

1) Todos os sócios serão liquidatários e não terão direito a remu-
neração;

2) As dívidas da sociedade, serão imediatamente pagas;
3) O património imobiliário da sociedade, será transmitido aos

sócios na proporção das quotas de cada um;
4) Para o efeito serão constituídos tantos lotes quantos sócios

existentes;
5) A composição e valor dos lotes será feita por deliberação maio-

ritária dos liquidatários e a adjudicação é feita por sorteio;
6) Na hipótese de os liquidatários, por unanimidade, não deseja-

rem o sorteio previsto no número anterior, a transmissão de bens será
feita com observância das regras previstas no processo de inventá-
rio, devidamente adaptadas;

7) Serão devidas tornas, para igualação de quinhões aos sócios que
recebam bens em valor inferior ao seu quinhão.

12.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser
que a lei exija outras formalidades.

13.º

O gerente Manuel de Sousa Holstein Beck fica autorizado desde já
a movimentar o capital social, depositado no Banco Comercial
Português.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16998243

PT MULTIMÉDIA.COM, SERVIÇOS
DE ACESSO À INTERNET, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8969; identificação de pessoa colectiva n.º 504818180; número
e data da apresentação: 9227/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292889

PICKING PACK � REPROGRAFIA E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7721; identificação de pessoa colectiva n.º 504429310; número
e data da apresentação: 9433/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293516

PESTANA & COUCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500396175; nú-
mero e data da apresentação: 9463/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330455

PINHO DOS SANTOS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 053; identificação de pessoa colectiva n.º 500843759; nú-
mero e data da apresentação: 9262/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12614688

PALME � COMPANHIA INTERNACIONAL
DE COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE CARTÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2039; identificação de pessoa colectiva n.º 502857471; número
e data da apresentação: 9368/20010710.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293346

PINHEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 971; identificação de pessoa colectiva n.º 500217548; nú-
mero e data da apresentação: 9277/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16986245

MANUEL ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 749; identificação de pessoa colectiva n.º 500177325; nú-
mero e data da apresentação: 9264/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12614955

CITEREL � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 774; identificação de pessoa colectiva n.º 501894799; nú-
mero e data da apresentação: 9343/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15785807

PALME II � COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES
DE DESCONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4156; identificação de pessoa colectiva n.º 503364908; número
e data da apresentação: 9364/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293370

CARLOS ALBERTO J. MARQUES � DESPACHANTES
OFICIAIS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 903; identificação de pessoa colectiva n.º 501259120; nú-
mero e data da apresentação: 9246/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292935

CBR � SOCIEDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS
E ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 360; identificação de pessoa colectiva n.º 501303227; nú-
mero e data da apresentação: 9356/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16948165

PARDAL MONTEIRO � ARQUITECTOS GABINETE
DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 026; identificação de pessoa colectiva n.º 501665200; nú-
mero e data da apresentação: 9404/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334680

CHARCUTARIA CALHARIZ DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 848; identificação de pessoa colectiva n.º 501709681; nú-
mero e data da apresentação: 9380/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12033715

PULMO-ASMA � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
E DE DOENÇAS PULMONARES E ALÉRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 769; identificação de pessoa colectiva n.º 501513558; nú-
mero e data da apresentação: 9451/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12033693

CAFÉ MARTINHO DA ARCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500635307; nú-
mero e data da apresentação: 9286/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13145339
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COSTA & LOPES LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53551; identificação de pessoa colectiva n.º 500842426; nú-
mero e data da apresentação: 9406/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334698

CLÍNICA DE MEDICINA ORAL E ODONTOPEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1031; identificação de pessoa colectiva n.º 502233494; número
e data da apresentação: 9318/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16989112

CAPITAL HOTEIS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1537; identificação de pessoa colectiva n.º 502310073; número
e data da apresentação: 9225/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292922

PRORACIO � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1343; identificação de pessoa colectiva n.º 502695463; número
e data da apresentação: 8902/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14342766

PAVITAGUS � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6512; identificação de pessoa colectiva n.º 503981508; número
e data da apresentação: 9297/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293176

CINCOVENTOS � CAFETARIAS E BARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6245; identificação de pessoa colectiva n.º 503901156; número
e data da apresentação: 8951/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14728478

CLETENGE, CONSULTORES DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5881; identificação de pessoa colectiva n.º 503797391; número
e data da apresentação: 8905/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14342731

CLÍNICA DE NEUROCIRURGIA L. CARDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5596; identificação de pessoa colectiva n.º 503732362; núme-
ros e data das apresentações: 9452, 9453 e 9456/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293532

PROLAZER � GESTÃO E PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4372; identificação de pessoa colectiva n.º 502626143; número
e data da apresentação: 9103/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292684

MEAF � EDIÇÃO E INFORMAÇÃO EM FINANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4825; identificação de pessoa colectiva n.º 503532630; número
e data da apresentação: 9489/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16987195

MEAF � EDIÇÃO E INFORMAÇÃO EM FINANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4825; identificação de pessoa colectiva n.º 503532630; número
e data da apresentação: 9490/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16987187
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CENTRO ESTOMATOLÓGICO
E DE CIRURGIA ORAL DUQUE DE PALMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 294; identificação de pessoa colectiva n.º 502026820; nú-
mero e data da apresentação: 9314/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15785815

MOLDURA MODERNA DE S. BENTO
VIDROS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 045; identificação de pessoa colectiva n.º 501597980; nú-
mero e data da apresentação: 9431/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334671

CEMUSA PORTUGAL � COMPANHIA DE MOBILIÁRIO
URBANO E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3729; identificação de pessoa colectiva n.º 502141549; número
e data da apresentação: 9488/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293850

P. A. N. � PROPRIEDADES, ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 25; identificação de pessoa colectiva n.º 502366591; número
e data da apresentação: 9409/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330218

CAFOURO � CAFÉS DA RUA DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1181; identificação de pessoa colectiva n.º 500325642; número
e data da apresentação. 8669/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330030

MEIO FORTE � PROMOÇÃO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5521; identificação de pessoa colectiva n.º 503713791; número
e data da apresentação: 9253/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16987748

CONSTRUÇÕES PROGRESSO MONTAGRAÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7707; identificação de pessoa colectiva n.º 501106006; número
e data da apresentação: 9055/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292587

MARQUES & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500184909; nú-
mero e data da apresentação: 9098/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292668

CUNHA & BRANCO � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8572; identificação de pessoa colectiva n.º 503658987; número
e data da apresentação: 9486/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293834

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 762; identificação de pessoa colectiva n.º 502006889; nú-
mero e data da apresentação: 9257/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13072684

MEDEIROS BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 512; identificação de pessoa colectiva n.º 512005354; nú-
mero e data da apresentação: 9415/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330200
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CARDOSO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 215; identificação de pessoa colectiva n.º 500758360; nú-
mero e data da apresentação: 9397/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330196

QUEST INTERNACIONAL � PERFUMARIA, AROMAS
E INGREDIENTES PARA ALIMENTAÇÃO (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 609; identificação de pessoa colectiva n.º 501695460; nú-
mero e data da apresentação: 9387/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293419

CEDI � CENTRO DE DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 438; identificação de pessoa colectiva n.º 501806326; nú-
mero e data da apresentação: 9073/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 11036931

MONTEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 213; identificação de pessoa colectiva n.º 502090049; número
e data da apresentação: 23 913/20000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12021288

MONTEIRO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 213; identificação de pessoa colectiva n.º 502090049; número
e data da apresentação: 9291/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13145789

CONCEIÇÃO VASCO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 688; identificação de pessoa colectiva n.º 500248966; nú-
mero e data da apresentação: 9337/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15785793

MULTIGÁS � SOCIEDADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 387; identificação de pessoa colectiva n.º 500199604; nú-
mero e data da apresentação: 9428/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 09736557

CASTELIMO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4633; identificação de pessoa colectiva n.º 502587717; número
e data da apresentação: 9326/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293214

CARVALHO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 369; identificação de pessoa colectiva n.º 500498415; nú-
mero e data da apresentação: 9272/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293125

PREGAL PADARIAS REUNIDAS DA GRAÇA E ALFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 812; identificação de pessoa colectiva n.º 500221928; nú-
mero e data da apresentação: 8885/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292528

CARDOSO, JONES & VALADARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 654; identificação de pessoa colectiva n.º 500053421; nú-
mero e data da apresentação: 9807/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13233548
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PEREIRA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 630; identificação de pessoa colectiva n.º 500395314; nú-
mero e data da apresentação: 9705/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16118030

CENTRO DE ACUPUNCTURA PEDRO CHOI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9452; identificação de pessoa colectiva n.º 505111152; número
e data da apresentação: 9665/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13298909

CAIS DAS COLUNAS � MODA E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9506; identificação de pessoa colectiva n.º 504662643; número
e data da apresentação: 9621/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293710

PALME � HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4859; identificação de pessoa colectiva n.º 503551929; número
e data da apresentação: 9365/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293362

PALME � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3997; identificação de pessoa colectiva n.º 503413755; número
e data da apresentação: 9366/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293354

CLAUSTRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 448; identificação de pessoa colectiva n.º 502397004; número
e data da apresentação: 9219/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12169390

PRESTASE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 631; identificação de pessoa colectiva n.º 501083553; número
e data da apresentação: 9369/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16659805

COMÉRCIO E DECORAÇÕES ALVAMONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 435; identificação de pessoa colectiva n.º 500067252; nú-
mero e data da apresentação: 9293/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293168

QUADRI � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 571; identificação de pessoa colectiva n.º 500399492; nú-
mero e data da apresentação: 9470/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16330226

CORTE VELHA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5807; identificação de pessoa colectiva n.º 503788031; número
e data da apresentação: 9170/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13292765

PROMETEU � GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 312; identificação de pessoa colectiva n.º 501620133; nú-
mero e data da apresentação: 9190/20010709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334744
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C. A. F. � CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 644; identificação de pessoa colectiva n.º 500050039; nú-
mero e data da apresentação: 9252/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13072692

PASTELARIA DOCELINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 692; identificação de pessoa colectiva n.º 500212260; nú-
mero e data da apresentação: 9413/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334663

PEDRO, CANAS & MAQUINEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500213895; nú-
mero e data da apresentação: 9435/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 10822852

MINI MERCADO DIAMANTE AZUL DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 176; identificação de pessoa colectiva n.º 500926638; número
e data da apresentação: 9701/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16334809

PORFÍRIO & GUILHERME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 014; identificação de pessoa colectiva n.º 500220816; nú-
mero e data da apresentação: 9569/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15309207

MONTE & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 692; identificação de pessoa colectiva n.º 500195978; nú-
mero e data da apresentação: 9700/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13298968

METALÚRGICA CARPER DE CARDOSO & PERALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 724; identificação de pessoa colectiva n.º 500192014; nú-
mero e data da apresentação: 9669/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15875628

MANATA & CASA-NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 297; identificação de pessoa colectiva n.º 500845891; nú-
mero e data da apresentação: 9792/20010711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13233440

MIMOSA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 788; identificação de pessoa colectiva n.º 500495785; nú-
mero e data da apresentação: 9271/20010710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13293133

VILA FRANCA DE XIRA

TRANSPORTES MORCEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5274/20010608; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20010608.

Certifico que entre Francisco José Alves Tomás da Cruz, casado
com Ana Cristina Andorinha Dâmaso da Cruz, no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua do 1.º de Maio, 30, 1.º, es-
querdo, Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo; e, Ana Cristina Ando-
rinha Dâmaso da Cruz, casada com o anterior, no referido regime e
com ele residente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Morcego, L.da, vai Ter a
sua sede na Rua do 1.º de Maio, 30, 1.º, esquerdo, Bom Sucesso,
freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em transportes de mercadorias em siste-
ma de aluguer.
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3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
25 000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial, a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando a so-
ciedade em primeiro lugar e os restantes sócios, em segundo lugar,
do direito de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, podendo não ser remunerada, se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

6.º

A sociedade pode amortizar as quotas sem consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreensão ju-
dicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em conse-
quência de um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da sociedade,
bem como se os respectivos titulares forem julgados falidos ou in-
solventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas, será o que resultar
do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede
da sociedade, até três prestações semestrais, a primeira das quais se
vencerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço, po-
dendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13533649

PORTALEGRE
AVIS

SILVA & SILVA, COMÉRCIO ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 13, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 28; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502418311.

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.

12 de Julho de 2001. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
11156570

CAMPO MAIOR

XISTO CAFÉ � CARRAPATO & CARRAPATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 240/20011011; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20011011.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2001, lavrada de
fl. 32 a fl. 34, do livro n.º 27-D, do Cartório Notarial de Campo
Maior,entre António Luís Caldeira Carrapato, casado com Maria
Manuela Lavadinho Silveira, na comunhão de adquiridos, residente

na Rua de Badajoz, 29, Campo Maior; e, António Sérgio Borrega
Carrapato, casado com Maria Emília Caldeira Freixo Carrapato, casados
na comunhão geral e residente na Avenida de Calouste Gulbenkian, 26-
A, em Campo Maior, foi constituída a sociedade acima referida, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Xisto Café � Carrapato &
Carrapato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Campo Maior, na Rua do
Capitão Manuel António Vieira, 1, freguesia de Nossa Senhora da
Expectação.

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

A sociedade tem por objecto: a actividade de café, cervejaria e
salão de chá.

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, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global igual a 20 vezes o capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras 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 seguida
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Alves Caturrinho Carmo. 15342441
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ELVAS

SONDELVAS � SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 926/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503788929; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20011008.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação de capital, alteração do pacto e trans-
formação em sociedade unipessoal.

Quantia do aumento: 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-
ro, representado por uma única quota; tendo em consequência sido
alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do pacto social, os quais
ficam com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma SONDELVAS � Sondagens e Cap-
tação de Água, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Beco de Santo
Onofre, 1, 2.º, esquerdo, freguesia de Assunção, concelho de Elvas.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de sonda-
gens de solo e captação de água.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma única quota de 5000 euros,
pertencente à sócia única Ana Laura da Costa Bernardo.

4.º

A gerência da sociedade, pertence somente ao não sócio José da
Costa Pereira, casado, natural da mesma freguesia de Águas Belas,
residente no Beco de Santo Onofre, 1, 2.º, esquerdo, freguesia de
Assunção, concelho de Elvas que, desde já, fica nomeado gerente,
e que por si só obriga a sociedade.

5.º

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídi-
cos com a sócia única, desde que esses negócios sirvam a prossecu-
ção do objecto da sociedade.

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869679

GALERIAS PÉ CURTO � MÓVEIS, ELECTRODOMÉSTICOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 992/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504082779; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/20011024.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação de capital, alteração do pacto.
Quantia do aumento: 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, pelos sócios, na proporção das respectivas quotas; tendo em con-
sequência sido alterado o artigo 4.º do pacto social, o qual fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas com o valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
André Joaquim Magarreiro Pé-Curto e Balbinha Maria Barraco Rosado
Pé-Curto.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869768

SAGRINATI � SOCIEDADE DE AGRICULTURA E COMÉRCIO
NATIVIDADE & FILHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1160/
20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 504930613.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código das Sociedades Comerciais, em relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de con-
tas relativos ao ano de 2000.

Está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869725

PORTO
LOUSADA

RODRIGO MESQUITA & FILHOS, L.DA

Sede: Senhora Aparecida, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 76/
780707; identificação de pessoa colectiva n.º 500774137; data da
apresentação: 20010713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15797180

ALBINO SOUSA PIRRAÇO, L.DA

Sede: Praça da República, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 21/
720410; identificação de pessoa colectiva n.º 500517541; data da
apresentação: 20010713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15796612

STL � SOCIEDADE DE TURISMO DE LOUSADA, L.DA

Sede: Casa do Carvalho, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 520/
920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502736704; data da
apresentação: 20010921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000, na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15817091
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BARROPEL � ARMAZÉM DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Sede: Mata, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 379/
890531; identificação de pessoa colectiva n.º 502171057; data da
apresentação: 20010717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15797244

COSTAMIR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: lugar do Moinho Novo, Cernadelo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1021/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504975681; data da
apresentação: 20010717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15797228

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GOMES, GOMES
& FILHOS, L.DA

Sede: São Roque, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 556/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502876964; data da
apresentação: 20010904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15602354

FAMO SERVIÇOS, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 886/
971002; identificação de pessoa colectiva n.º 503979490; data da
apresentação: 20010703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15807770

IN-MG � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Vista Alegre, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1067/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504684426; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das 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. 15806622

INÊS & IVA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: edifício Via Rápida, loja 10, Ponte, Lodares,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1068/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504432699; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15806464

BRICOL � CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Pedras Brancas, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1073/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 502615117; data da
apresentação: 20010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15807738

CAFERPE � CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Bouça, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1432/
20010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010913.

Certifico que entre Carlos Manuel Ferreira Pereira e mulher, Maria
Madalena Ribeiro de Freitas Mendes, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CAFERPE � Construções e
Terraplanagens, L.da, fica com sede no lugar da Bouça, da freguesia
da Macieira, do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e serem criadas sucursais, agências, filiais
ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, aluguer de má-
quinas e equipamentos para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma com o
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Carlos Manuel Ferreira Pereira e Maria Madalena Ribeiro de
Freitas Mendes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que,
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desde já, são nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-
dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos, adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou escrituras.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade sempre que as necessidades de exercício social o
justifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplemen-
tares, até ao quíntuplo do capital social, na proporção das suas quo-
tas, podendo ainda os sócios fazer à sociedade, os suprimentos de
que esta carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em
condições a deliberar em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15816770

J. BABO & FILHOS, L.DA

Sede: Castanheira, Vilar do Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1032/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504415638; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15806189

BELLUM � EMPRESA INTERNACIONAL DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar do Moinho, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 301/
871109; identificação de pessoa colectiva n.º 501898808; data da
apresentação: 20010713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15797171

METALMO � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1033/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504549839; data da
apresentação: 20010612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das 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. 11003472

ANA & PAULA � TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Serra, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1037/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504340788; data da
apresentação: 20010705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 15807975

IMOBILIÁRIA FARIA SOARES & FILHOS, L.DA

Sede: Olival, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1082/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504318691; data da
apresentação: 20010613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas 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. 12231282

PAREDES

ANTÓNIO FERREIRA DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2597/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º 505745283; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20011023.

Certifico que entre António Ferreira das Neves e mulher, Maria
Rosa da Silva Leal Neves, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Ferreira das Neves, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Alberto Coelho Moreira, 30, da fre-
guesia de Gandra, concelho de Paredes.

2 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de carnes.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: sendo uma no valor de 4000 euros,
pertencente ao sócio António Ferreira das Neves; e uma no valor de
1000 euros, pertencente à sócia Maria Rosa Silva Leal Neves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que, desde já, são
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nomeados gerentes e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 6.º

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

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15750248

MORRIS MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 683/
860515; identificação de pessoa colectiva n.º 501669450; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20011023.

Certifico que, a sociedade Silvino Mendes & Jorge Moutinho, L.da,
mudou a firma para a indicada em epígrafe, o seu capital foi refor-
çado em 24 100$, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes
iguais, tendo sido dada nova redacção aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º
do pacto, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Morris Mendes & Associados, L.da,
tem a sua sede na Rua do Dr. José Correia, Castelões de Cepeda,
Paredes.

2.º

O objecto social, consiste na prestação de serviços de contabili-
dade, verificação de contas, escrituração comercial e actividades
conexas, consultadoria e informação fiscal.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em três quotas: sendo uma de
25 000 euros, pertencente à sócia Ana Paula Moreira Morris Men-
des; uma de 24 501,20 euros e uma de 498,80 euros (esta como bem
próprio), pertencentes ao sócio Silvino Alberto da Silva Mendes.

4.º

1 � A gerência social, é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, toma-
da por maioria simples a esta competindo, igualmente, a sua desig-
nação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designado
gerente, o sócio Silvino Alberto da Silva Mendes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos comerciais;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15729850

SERRAÇÃO LEAL PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1240/
930518; identificação de pessoa colectiva n.º 502986310; averba-

mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011023.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, deslocou a sede para a Rua
da Escola Secundária, Rebordosa, Paredes.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15750221

RODRISILVA � CAIXILHARIA E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2229/
20000626; identificação de pessoa colectiva n.º 505013053; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of.
5/20011022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 10 de Outubro de 2001, do gerente Antó-
nio Moreira Rodrigues, por renúncia.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15750388

BONGADO � SOCIEDADE PRODUTORA DE RAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 599/
831007; identificação de pessoa colectiva n.º 501359206; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/20011022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio de
2001-2004, como segue:

Conselho de administração: presidente � José Machado Ribeiro
de Pinho; vice-presidente � Maria Bernardete de Castro Barbosa;
vogal � Pedro Emanuel Barbosa Ribeiro de Pinho.

Fiscal único: efectivo � António Anjos, F. Brandão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António José dos Anjos, revisor oficial de contas; suplente � Fer-
nando Teixeira Brandão, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 5 de Abril de 2001.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15750205

FERNANDO BESSA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1400/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503342912; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20011022.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi reforçado
em mais 602 410$, por incorporação de reservas livres, tendo sido
feita a redenominação para euros e, em consequência, foi dada nova
redacção ao artigo 3.º do seu contrato, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Júlia Fernanda Ribeiro da Silva Bessa e António
Fernando Carneiro de Bessa.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 14852225
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MACONELO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1118/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502751746; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011022.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e liquida-
da, tendo sido as contas aprovadas em 19 de Outubro de 2001.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15750043

MOREIRA & SOUSA � CENTRO DE RECUPERAÇÃO
MUSCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2596/
20011022; identificação de pessoa colectiva n.º 505773996; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011022.

Certifico que entre Alfredo Lopes Moreira, casado com Sónia
Margarida Ribeiro Ferreira de Brito Moreira, na comunhão de ad-
quiridos; e Luciano Ramos de Sousa, 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 Moreira & Sousa � Centro de
Recuperação Muscular, L.da, tem a sua sede na Avenida dos Bom-
beiros Voluntários, edifício Nova Paredes, entrada 21, escritório
n.º 7, Castelões de Cepeda, Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de re-
presentação social que julguem convenientes.

2.º

O objecto social consiste na manutenção física, reabilitação e re-
cuperação muscular, instituto de beleza.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Alfredo Lopes Moreira e
Luciano Ramos de Sousa.

2 � Podem ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo ou fora dele,
remunerada ou não, conforme deliberação da assembleia geral, in-
cumbe a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, será
necessária a intervenção de ambos os gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer

móveis ou imóveis para a sociedade;
b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a

sociedade, podendo assinar contratos de leasing;
c) Obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condições que enten-

derem.
5.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não
cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

6.º

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

7.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

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

em juízo, falência ou cessão gratuita;

c) Falência do sócio;
d) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dispo-

nibilidade do seu titular, nomeadamente, quando por partilha por
divórcio ou separação de pessoas e bens, a quota não for adjudicada
no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
sócio.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15750035

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2598/
20011023; identificação de pessoa colectiva n.º 504873539; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20011023.

Certifico que entre António Augusto de Jesus Barbosa, casado
com Maria Fernanda Moreira de Sousa, na comunhão de adquiri-
dos; Pedro Roberto Moreira Barbosa, casado com Isabel de Sousa
Freitas, na comunhão de adquiridos; e Miguel António Moreira
Barbosa, casado com Maria de Fátima Dias Castro Barbosa, na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções António Barbosa, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Alberto Coelho Moreira, 53, da fre-
guesia de Gandra, do concelho de Paredes.

2 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção e reparação de
edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: sendo uma no valor
de 3000 euros, pertencente ao sócio António Augusto de Jesus Bar-
bosa; e duas iguais, no valor de 1000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Pedro Roberto Moreira Barbosa e Miguel António
Moreira Barbosa.

ARTIGO 5.º

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

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que, desde já, são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente Antó-
nio Augusto de Jesus Barbosa, ou com a intervenção conjunta dos
dois gerentes Pedro Roberto Moreira Barbosa e Miguel António
Moreira Barbosa.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos e locação financeira.

Os outorgantes declararam ainda que fica autorizado qualquer um
dos gerentes nomeados, a levantar as importâncias depositadas no
Banco B. P. I., S. A., agência de Gandra-Paredes, referente às en-
tradas dos sócios a realização do capital, a fim de fazer face às des-
pesas desta escritura, registos, publicações e aquisição de equipamen-
tos necessários ao funcionamento da sociedade.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 15750256
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NINGAL � TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2603/
20011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505772833; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20011026.

Certifico que entre Lúcia da Conceição Teixeira Saraiva, soltei-
ra, maior; e Maria Isabel Teixeira Saraiva, casada com Vítor Domin-
gos Soares Coelho, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NINGAL � Têxteis, L.da, e vai ter
a sua sede no edifício Patrãozinho, Avenida do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, da freguesia de Castelões de Cepeda, do concelho de Paredes.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a confecção de vestuário exterior em
série, importação, exportação, comercialização por grosso e a reta-
lho e representação de todo o tipo de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: sendo uma de 4500 eu-
ros, pertencente à sócia Lúcia da Conceição Teixeira Saraiva; e outra
de 500 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Teixeira Saraiva.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao limite máximo de cinco
vezes o montante da suas respectivas quotas à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos; e
c) Celebrar contratos de locação.
4 � Fica desde já designada gerente a sócia Lúcia da Conceição

Teixeira Saraiva.
ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
expresso da sociedade, que deve ser dado previamente por escrito,
à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e em
segundo lugar, aos sócios não cedentes.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15750370

JRE � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1729/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 503987115; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: of. 4 e 5/20011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerente, em 24 de Outubro de 2001, do ex-
sócio Paulo Renato Bastos da Silva, por renúncia.

Mais certifico que, o seu capital foi aumentado em mais
360 000 euros, em dinheiro e subscrito pelos sócios em partes iguais,
tendo em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 6.º e aditado
o 10.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
660 000 euros, correspondente à soma de três quotas de 220 000 eu-

ros, uma de cada um dos sócios Maria do Rosário Moreira Bastos
Ferreira, Maria da Esperança Moreira Bastos e José Manuel Moreira
Bastos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios Maria
do Rosário Moreira Bastos Ferreira, Maria da Esperança Moreira
Bastos, José Manuel Moreira Bastos, como seu direito especial.

ARTIGO 10.º

As prestações suplementares de capital à sociedade, serão efectu-
adas até ao limite de 1 320 000 euros, nos termos e condições que
forem deliberados em assembleia geral.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 15750361

JOSÉ DIAS GONÇALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 395/
780516; identificação de pessoa colectiva n.º 500775818; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/20011026.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 23 de Outubro de
2001.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750353

MANUEL FERNANDO DE BARROS LOUREIRO DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2602/
20011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505822210; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20011005.

Certifico que, por Manuel Fernando de Barros Loureiro dos San-
tos, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Fernando de Barros Lourei-
ro dos Santos, Unipessoal, L.da, como número de identificação de
pessoa colectiva, provisório, P-505822210, tem a sua sede na Rua
da Portelinha, 47, freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

§ único. Por simples decisão social, a gerência da sociedade po-
derá deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais ou outra forma
de representação.

2.º

O objecto social, será de agência funerária, com prestação de ser-
viços relativos à organização e realização de funerias, transporte de
cadáveres para exéquias fúnebres, inumação, cremação ou
expatriamento e trasladação de restos mortais já inumados (CAE
93030).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente à subscrição do capital, pertencente ao
sócio único Manuel Fernando de Barros Loureiro dos Santos.

§ único. Nesta data, o sócio único, realizou 50% da sua entrada
em dinheiro, diferindo a realização dos restantes 50% da sua subs-
crição, para o prazo de um ano a constar desta data.

4.º

A gerência social é confiada ao sócio único Manuel Fernando de
Barros Loureiro dos Santos ou, ao gerente por si designado em deci-
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são social, nela podendo de igual modo fixar as respectivas remune-
rações.

1 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

O sócio único poderá celebrar contratos com a sociedade, desde
que os mesmos, sirvam os interesses e a prossecução do seu objecto
social, ficando porém, a sua validade, dependente da verificação dos
requisitos formais legalmente exigidos.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15759345

DISCOTECA ORCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 925/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502302100; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 7 e 8/20011025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções em 8 de Outubro de 2001, dos gerentes José

Jorge Carneiro Ribeiro e Hipólito de Sousa Nogueira, por renúncia,
tendo ainda sido reforçado o seu capital em mais 602 410$, repre-
sentado em dinheiro e subscrito por Manuel Augusto Ferreira Ri-
beiro, com 270 844$; Rui Manuel Nunes da Silva, com 85 783$; e
Andreia Moreira Braga, com 245 783$, e, em consequência foi al-
terada a redacção do artigo 5.º do seu contrato, que passa a ser a
seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas: sendo duas de 1625 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel
Nunes da Silva e Andreia Moreira Braga; uma de 399,04 euros (bem
próprio) e uma de 1350,96 euros, pertencentes ao sócio Manuel
Augusto Ferreira Ribeiro.

Mais certifico que, em relação à mesma sociedade, foram desig-
nados gerentes, em 8 de Outubro de 2001, os sócios Rui Manuel da
Silva e Andreia Moreira Braga.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 15750337
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