
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

PARTE B

4. Empresas � Registo comercial
Aveiro ............................................................. 18 396-(5)
Beja ................................................................. 18 396-(8)
Braga ............................................................... 18 396-(20)
Bragança ......................................................... 18 396-(22)
Castelo Branco ............................................... 18 396-(23)
Coimbra .......................................................... 18 396-(29)

Terça-feira, 29 de Agosto de 2000

SUPLEMENTO

Número 199
S U P L E M E N T O

III
S É R I E

Évora .............................................................. 18 396-(33)
Faro ................................................................. 18 396-(38)
Guarda ............................................................. 18 396-(43)
Leiria ............................................................... 18 396-(44)
Lisboa .............................................................. 18 396-(49)
Portalegre ....................................................... 18 396-(71)
Porto ............................................................... 18 396-(79)
Santarém ......................................................... 18 396-(101)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2000 18 396-(3)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ...................................................................... 18 396-(5)
Albergaria-a-Velha .................................................... 18 396-(10)
Albufeira .................................................................... 18 396-(38)
Alcanena ................................................................... 18 396-(101)
Azambuja .................................................................. 18 396-(49)
Baião ......................................................................... 18 396-(79)
Barcelos ..................................................................... 18 396-(20)
Bombarral ................................................................. 18 396-(44)
Borba ........................................................................ 18 396-(33)
Bragança ................................................................... 18 396-(22)
Cadaval ..................................................................... 18 396-(51)
Cantanhede ............................................................... 18 396-(29)
Cascais ...................................................................... 18 396-(52)
Castelo Branco .......................................................... 18 396-(23)
Constância ................................................................. 18 396-(101)
Covilhã ...................................................................... 18 396-(24)
Crato .......................................................................... 18 396-(71)
Elvas .......................................................................... 18 396-(72)
Entroncamento .......................................................... 18 396-(103)
Esposende .................................................................. 18 396-(21)
Évora ......................................................................... 18 396-(34)
Felgueiras .................................................................. 18 396-(79)
Ferreira do Zêzere ..................................................... 18 396-(110)
Figueira de Castelo Rodrigo ..................................... 18 396-(43)
Guimarães ................................................................. 18 396-(21)
Lagoa (Algarve) ........................................................ 18 396-(38)
Lagos ......................................................................... 18 396-(40)
Leiria ......................................................................... 18 396-(47)
Lisboa:

1.ª Secção .......................................................... 18 396-(52)
3.ª Secção .......................................................... 18 396-(61)
4.ª Secção .......................................................... 18 396-(66)

Loures ........................................................................ 18 396-(66)
Marinha Grande ........................................................ 18 396-(47)
Meda ......................................................................... 18 396-(44)
Miranda do Corvo ..................................................... 18 396-(31)
Monchique ................................................................. 18 396-(43)
Mora .......................................................................... 18 396-(37)
Mourão ...................................................................... 18 396-(38)
Murtosa ..................................................................... 18 396-(10)
Oliveira de Azeméis ................................................... 18 396-(11)
Oliveira do Bairro ..................................................... 18 396-(14)
Paredes ...................................................................... 18 396-(82)
Penafiel ..................................................................... 18 396-(86)
Portalegre .................................................................. 18 396-(72)
Porto:

2.ª Secção .......................................................... 18 396-(88)

Porto de Mós ............................................................. 18 396-(49)
Póvoa de Varzim ....................................................... 18 396-(91)
Proença-a-Nova ........................................................ 18 396-(25)
Salvaterra de Magos ................................................. 18 396-(111)
Sardoal ...................................................................... 18 396-(111)
Serpa ......................................................................... 18 396-(18)
Soure ......................................................................... 18 396-(31)
Tábua ........................................................................ 18 396-(32)
Torres Vedras ............................................................. 18 396-(67)
Vale de Cambra ........................................................ 18 396-(14)
Vila do Conde ............................................................ 18 396-(100)
Vila Franca de Xira .................................................. 18 396-(70)
Vila de Rei ................................................................. 18 396-(28)
Vila Verde .................................................................. 18 396-(22)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2000 18 396-(5)

AVEIRO
ÁGUEDA

CRANK � ACESSÓRIOS DE CICLISMO
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 890; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501185666; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044598

FERMICAL � F. MIRANDA E CALDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 674; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500774790; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044580

MECEL � SOCIEDADE METALÚRGICA
DO CERTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 332; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500189315; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044547

EXERFITNESS � APARELHOS DE DESPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2263;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184040; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044636

ANTÓNIO HENRIQUES DAS NEVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2258;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169343; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044504

VINHOS DO CERTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1129;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299650; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044628

MEDIAGUEDA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1942;
identificação de pessoa colectiva n.º 503482714; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044652

ALUMÍNIO PONTO FINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1670;
identificação de pessoa colectiva n.º 502845040; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044563

ALUMÍNIO PONTO FINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1670;
identificação de pessoa colectiva n.º 502845040; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1998.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044555

SONOPAS � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE NAPAS
E ESPUMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1239;
identificação de pessoa colectiva n.º 501959351; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044571

EXPLORAÇÃO CERÂMICA VIDOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916757; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações:
7 e 8/20000725.

4.  Empresas � Registo comercial
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Certifico que foi destituído da gerência em 17 de Julho de 2000 o
sócio Hélder Cabral de Oliveira Roça e foi nomeado gerente na
mesma data o sócio Herculano Batista Verdade.

Está conforme.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12076279

TRANSPORTES LUMAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1861;
identificação de pessoa colectiva n.º 503316237; inscrição n.º 3; nú-
mero e data de apresentação: 1/20000726.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quan-
to aos artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 47 500 euros, do sócio Luís Manuel Rodrigues dos San-
tos, e uma do valor nominal de 2500 euros, da sócia Ana Maria da
Silva Costa Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete ao só-
cio Luís Manuel Rodrigues dos Santos, ao não sócio João Pedro Condeixa
Colaço Dias, solteiro, maior, residente na Avenida de Ressano Garcia,
13, 2.º, em Lisboa, já nomeados gerentes, e à sócia Ana Maria da Silva
Costa Santos, que desde já fica também nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos são necessárias e suficientes as assinaturas de dois
gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente João Pe-
dro Condeixa Colaço Dias.

3 � (Mantém-se.)

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

29 de Julho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12076287

ALCIDES TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2410;
identificação de pessoa colectiva n.º 504524518; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044342

ALCIDES DIAS CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502931680; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044334

SOPORFER � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1285;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044543; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044482

ANTÓNIO PEREIRA FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 280; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500025916; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044490

ITALBOX � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2376;
identificação de pessoa colectiva n.º 504370987; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044520

CARDOSO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504264656; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044318

SOCIEDADE HOTELEIRA DO VALE DO GROU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 789; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500937044; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044326

SOCIEDADE LUBRIFICANTES DO VALE DO GROU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 452; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500416435; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044512

ANTÓNIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 434; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500314250; data do depósito:
20000630.
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Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044539

CROMAGEM AGUEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2532;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 15/20000725.

Certifico que entre Maria Fernanda de Jesus Simões Marques Sil-
va, casada com José Augusto Costa e Silva, na comunhão de adqui-
ridos, e José Carlos Familiar de Pinho, casado com Madalena de
Oliveira Pinho, naquele regime, foi constituída a sociedade comer-
cial em epígrafe, cujo pacto se regerá pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cromagem Aguedense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale do Grou, fregue-
sia de Borralha, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de cromar, zincar,
cobrear, dourar, pintar metais, bem como no comércio de solven-
tes, óleos industriais e auto, tratamento e revestimento de metais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5500 euros (equivalente a 1 102 651$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2 750 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Maria Fernanda de Jesus Simões
Marques Silva e José Carlos Familiar de Pinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, compete aos 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 em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte do 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 quo-
tas, 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 num prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar de entre eles um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

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.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12076325

PEDRO TOMÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2531;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 20/20000721.

Certifico que foi constituída por Pedro Neves Tomás, casado com
Fernanda Maria Correia Jesus Tomás, na comunhão de adquiridos,
uma sociedade comercial por quotas, unipessoal, cujo pacto se rege-
rá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Tomás, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Alagoa, freguesia e concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria metalúrgica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, Pedro Neves To-
más.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dele sócio, Pedro Neves Tomás, desde já nomeado gerente, ou
de outras pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ele
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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
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de empresas, e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado 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, fican-
do desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos,
máquinas 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 capi-
tal 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 definitiva-
mente matriculada.

Está conforme.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12076260

URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES E. C. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 802; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500974930; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044687

LAVOURA & SANTOS, PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2297;
identificação de pessoa colectiva n.º 504231049; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044709

MEDILÂNDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2301;
identificação de pessoa colectiva n.º 504239805; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044679

FERNANDO MARQUES & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2377;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367072; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044695

X 15 � GESTÃO CONTABILÍSTICA E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 391; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504253786; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12045004

CAMARNEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1373;
identificação de pessoa colectiva n.º 502220481; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044997

MONTODESIGN � MONTAGENS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1865;
identificação de pessoa colectiva n.º 503321818; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044989

I. M. & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2340;
identificação de pessoa colectiva n.º 504335030; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044962

CERÂMICA PRIMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 85; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500062056; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044660

NICOLIVER � FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1314;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101814; data do depósito:
20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040240
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ALITAL � CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1777;
identificação de pessoa colectiva n.º 503091715; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040231

JUDIBRUNO � COMÉRCIO A RETALHO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2064;
identificação de pessoa colectiva n.º 503774220; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040215

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO FIRMINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2342;
identificação de pessoa colectiva n.º 504339249; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040185

FATAL � FÁBRICA DE ARTIGOS DE CAVE E
COMPONENTES PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500109966; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040177

CERÂMICA DO VALE DA AREOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 197; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500062234; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040169

SANTOS & SOARES � ZINCAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1724;
identificação de pessoa colectiva n.º 502956992; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

29 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria José Dourado Nave-
ga de Freitas. 12040150

AGUIVOUGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223480; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044954

TOP MALA � F. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1618;
identificação de pessoa colectiva n.º 502738189; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044890

S. & J. BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2203;
identificação de pessoa colectiva n.º 504034847; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044938

AUTO GEIZA � SOCIEDADE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 243; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500035164; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044911

TERRAR � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 269; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500139121; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044865
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TERRAR � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 269; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500139121; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1998.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044873

JOÃO ALVES DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 731; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500861544; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044903

TORVEX � TORNEARIA, SERRALHARIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1586;
identificação de pessoa colectiva n.º 502681683; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044881

CAVES PRIMAVERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 89; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500524807; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044644

CAVES DO VALE DO GROU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 90; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500965382; data do depósito:
20000630.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

Está conforme.

30 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12044610

ALBERGARIA-A-VELHA

TECNAVIC � TECNOLOGIAS AVÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua 1.º de Dezembro, Edifício ADAV, fracção AD,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 803/991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504673726;

inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 10 e 11/
000613.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2000, a fl. 77 do
livro n.º 129-A do Cartório Notarial de Estarreja, a sociedade mu-
dou a sede para a Rua 1.º de Dezembro, Edifício Adav, fracção AD,
em Albergaria-a-Velha, e foi alterada a redacção dos artigos 1.º, 3.º
e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TECNAVIC � Tecnologias Avícolas,
L.da, tem a sua sede na Rua 1.º de Dezembro, Edifício ADAV, frac-
ção AD, freguesia e concelho de Albergaria, e durará por tempo
indeterminado, a contar desta data.

3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente subscrito e realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Almiro
Giestas Cancela e José Carlos Castro Pinho.

5.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, pertencerá a dois gerentes, sócios ou não, nomeados em
assembleia geral, sendo necessária apenas uma das duas assinaturas
para obrigar a sociedade, podendo esta constituir mandatários, nos
termos do artigo 261.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que foi depositada na respectiva pasta a acta da
assembleia geral em que foi nomeado gerente José Carlos Castro
Pinho.

Foi depositado na respectiva pasta o texto actualizado do pacto
social.

Conferido, está conforme.

11 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12399604

MURTOSA

PEREIRA & CUNHA, L.DA

Sede: Rua de Santo Estêvão, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 256/
000725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000725.

Certifico pela apresentação acima referida que foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pereira & Cunha, L.da, e vai ter
a sua sede no lugar da Rua de Santo Estêvão, Murtosa, freguesia e
concelho da Murtosa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de aluguer de má-
quinas e equipamentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de
3000 euros, do sócio João Manuel Valente Pereira e uma de 2000 eu-
ros, da sócia Glória Maria Henriques da Cunha Pereira.

4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis 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
acordadas em assembleia geral.
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5.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos basta a assinatura de um dos sócios
gerentes.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; po-
rém, a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, tendo esta em primeiro lugar e o sócio não cedente, em
segundo, o direito de preferência.

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118300

GONÇALO & HUGO � CARPINTARIA MECÂNICA
E MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Sede: Rua do Rato, Monte, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 180/
961217; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/000707.

Certifico pela apresentação acima referida que se procedeu ao
registo de aumento de capital no montante de 5 600 000$, subscri-
to em dinheiro, por ambos os sócios, para reforço do valor nominal
e consequente do artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
3 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Gonçalo
António dos Santos Silva e Hugo Ricardo Casalinho da Silva.

Conferida. Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118261

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

GIROCARNES 2 � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3780/000714; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 4/
000714.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre João José de Sousa Pe-
reira, casado com Maria de Fátima de Aguiar Brandão, na comu-
nhão de adquiridos, e Manuel António Correia da Silva, casado com
Maria Isabel Gomes de Oliveira, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

Contrato da sociedade

Elaborado em documento complementar nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIROCARNES 2 � Comércio de
Carnes, L.da, com sede na Zona Industrial 1, Alto da Fábrica, Santi-
ago de Riba Ul, Oliveira de Azeméis, e o seu início conta-se a partir
desta data.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência de delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de
carnes.

2 � A sociedade poderá participar noutras sociedades comerciais,
em agrupamentos europeus de interesse económico, ainda que com
objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, nos valores nomi-
nais de 5000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Manuel António Correia da Silva e João José de Sousa Pereira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementares
de capital, cujo montante não poderá exceder 50 000 euros, nas
condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � São livremente permitidas, no todo ou em parte, as cessões
de quotas entre sócios, carecendo as demais do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar e depois aos sócios não cedentes.

2 � Se mais de um sócio pretender a quota, será esta dividida na
proporção das suas participações de capital, salvo acordo em con-
trário.

3 � O sócio que quiser ceder a sua quota a terceiro, comunicá-lo-
-á sociedade e aos demais sócios, por carta registada com aviso de
recepção, com indicação do pretenso cessionário, do preço e de-
mais condições da cessão.

4 � A sociedade e os sócios terão o prazo de, respectivamente,
30 e 45 dias para se pronunciarem, entendendo-se o seu silêncio como
não desejando preferir na cessão.

ARTIGO 6.º

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

a) Por insolvência ou falência do sócio;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) No caso de venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o titular da quota.
2 � Nas hipóteses previstas nas alíneas a), b) e c) do número

anterior, o valor da quota a amortizar será apurado com base no
último balanço aprovado e o seu pagamento far-se-á em seis pres-
tações semestrais e sucessivas.

3 � Considera-se findo o processo de amortização com o depó-
sitos da primeira prestação na Caixa Geral de Depósitos ou acto
equivalente.

ARTIGO 7.º

1 � É vedado a qualquer sócio, salvo autorização da assembleia
geral, dar a quota ou parte dela em garantia ou caução de alguma
obrigação alheia aos direitos e interesses da sociedade.

2 � A contravenção ao disposto no n.º 1 deste artigo é motivo
de exclusão do sócio, podendo a respectiva quota ser amortizada nos
termos do artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é cometida a dois gerentes, sendo
necessária a sua intervenção conjunta para que a sociedade fique
validamente obrigada.

2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá:

a) Comprar e vender para e da sociedade quaisquer veículos auto-
móveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais ou estabelecimentos
comerciais para a sociedade, acordar e transigir em juízo.

ARTIGO 9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade comunicará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros, no-
meando estes um de entre eles que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

Em caso de dissolução da sociedade, a liquidação far-se-á extraju-
dicialmente, sendo liquidatários, salvo diferente deliberação, os ge-
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rentes da sociedade à data da deliberação, devendo a liquidação estar
terminada no prazo de dois anos.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805282

SERVIÇOS TÉCNICOS FERREIRA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2347/910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502530243;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplica-
ção dos resultados, relatório de gestão, balanço analítico, demons-
tração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração
dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805363

A & M � MOLDES PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2318/910111; identificação de pessoa colectiva n.º 502498161;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, am-
bos do Código do Registo Comercial, que foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas do exer-
cício do ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplica-
ção dos resultados, relatório de gestão, balanço analítico, demons-
tração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração
dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805355

ADALBERTO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1080/770413; identificação de pessoa colectiva n.º 500692882;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805428

TRANSPORTES FREITAS & CASTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2665/930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503037702;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805410

FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2428/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502666480;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805312

AUGUSTO ANDRADE FERREIRA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2370/910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502559730;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805444

AZEMOLDES � MOLDES DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1863/870414; identificação de pessoa colectiva n.º 501820582;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805479

ARTUR ASSUNÇÃO & ANTÓNIO FARINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3160/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503809187;
data de apresentação: 000623.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resul-
tados, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resul-
tados líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805304

MEGAHILL � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3779/000713; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 2/
000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Maria Assunção Duarte
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dos Reis Horta, viúva, e Noémia Paula de Pina Teixeira da Silva
Leite, casada com João Paulo Almeida Gomes Leite, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação Megahill � Mediação Imobi-
liária, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Engenheiro
Arantes de Oliveira, 103, loja G, Edifício Jorsan, freguesia e conce-
lho de Oliveira de Azeméis.

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

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária
e construção civil.

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, já integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros, uma de cada sócia.

5.º

Prestações suplementares

Poderão vir a ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de cinco vezes o capital social mediante deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios e a favor
da sociedade; nos demais casos depende do consentimento da socie-
dade, reservando-se aos sócios não cedentes, na proporção das suas
quotas, o direito de preferir nas quotas cedendas.

2 � O prazo para a sociedade deliberar o consentimento previsto
no número anterior e de 60 dias a contar do pedido formulado por
escrito, o qual obrigatoriamente mencionará a identificação do ces-
sionário e todas as condições da cessão, podendo os sócios exercer
o seu direito de preferência nos 30 dias seguintes à deliberação que
der o consentimento para a cessão.

7.º

Gerência

A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias,
que ficam desde já nomeadas gerentes, sendo necessárias as assinatu-
ras em conjunto de ambas as gerentes para obrigar a sociedade.

8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por delibera-
ção da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do
conhecimento do respectivo facto:

a) No caso da quota ser alvo de penhora, arresto ou de qualquer
procedimento judicial, fiscal ou administrativo;

b) Caso a quota seja onerada ou cedida sem consentimento da
sociedade;

c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota não seja
adjudicada ao seu titular;

d) Quando o cedente da quota se recusar a celebrar a escritura de
cessão da quota depois de qualquer sócio declarar pretender preferir
na cessão.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor que resultar do
último balanço aprovado em assembleia geral, salvo acordo diverso
entre os sócios.

3 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem to-
dos os seus efeitos pelo pagamento ou consignação em depósitos do
correspondente valor e respectiva comunicação ao sócio afectado.

9.º

Assembleias gerais

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

10.º

Falecimento ou interdição de sócio

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido e legal
representante do interdito, devendo aqueles, no prazo de 90 dias a
contar do óbito, nomear um de entre si que a todos represente en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

Participação noutras sociedades

Poderá a sociedade adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade limitada, reguladas no Código das Sociedades Comer-
ciais ou em leis especiais, com objecto diferente ou semelhantes ao
da sociedade.

12.º

Disposições transitórias

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

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805274

BOUTIQUE PÃO QUENTE � PONTO CERTO 2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3777/000705; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 2/
000705.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Rui Alberto Teixeira
Barbosa e mulher, Maria Rosa Tavares Pereira, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma Boutique Pão Quente � Ponto Cer-
to 2, L.da, e tem a sua sede no Edifício Picoto, lugar do Picoto,
freguesia de Couto de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, as-
sim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação e comercialização de pão e
pastelaria a retalho e na prestação de serviços de restauração e be-
bidas.

§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade pode tomar par-
ticipações em quaisquer outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, com objecto igual ou diferente do seu, ainda que reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 8000 euros, perten-
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cente à sócia Maria Rosa Tavares Pereira, e outra de 2000 euros,
pertencente ao sócio Rui Alberto Teixeira Barbosa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, mediante deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderá a
mesma:

a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos depende sempre do consentimento da socie-
dade, gozando do direito de preferência na aquisição em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805266

JOTA B. C. � BARES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2539/920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502835680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 5; números e datas
das apresentações: 5/000203 e 4/000623.

Certifico, para os 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 4 012 050$, re-
alizado em dinheiro e subscrito pelo sócio Jorge Manuel Rodrigues
Batista, divorciado, com 4 010 845$, e pelo sócio David Francisco
Martins Moreira, com 1205$, para reforço do valor nominal das
suas quotas;

b) Foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato social, cuja
redacção é a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Garrafas e Companhia � Comércio
Bebidas, Equipamentos e Artigos para Hotelaria, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial Alto da Fábrica, freguesia de Santiago de
Riba-Ul, do concelho de Oliveira de Azeméis.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
géneros alimentícios, bebidas e tabacos, equipamento e artigos de
higiene e artigos e equipamento hoteleiros.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 22 500 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Rodrigues Ba-
tista, e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
David Francisco Martins Moreira.

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

Está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805290

VASCO SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 918/741202; identificação de pessoa colectiva n.º 500295786;
inscrição n.º 6; número e data de apresentação: 3/000705.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram designados os titulares
dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por deliberação de
31 de Março de 2000.

Conselho de Administração: presidente, José Ângelo de Jesus San-
tos, casado; vogais: Manuel Filipe Moreira dos Santos, casado, e Ana
Margarida Henriques Valente dos Santos, solteira, maior.

Conselho fiscal: presidente, Ângelo Ferreira Valente, solteiro,
maior; vogais: Ângelo Manuel Oliveira Couto, casado, revisor ofici-
al de contas, e João da Costa Santos, casado; suplente, Alberto Go-
mes Pereira do Couto, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme.

19 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 13805258

OLIVEIRA DO BAIRRO

CERPOL � EMPRESA CERÂMICA PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 31; identificação de pessoa colectiva n.º 500062463.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas da sociedade relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
Oliveira Pereira. 10716262

VALE DE CAMBRA

VATAN � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 173/800205; identificação de pessoa colectiva n.º 500935939; en-
trega n.º 1/000711.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649158

VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 319/880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502000082; en-
trega n.º 12/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649115

VIC (SGPS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 310/880420; identificação de pessoa colectiva n.º 501967010; en-
tregas: 10 e 11/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999 e prestação de contas conso-
lidadas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649107

IMOCAMBRA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 322/880818; identificação de pessoa colectiva n.º 502021837; en-
trega n.º 9/000717.
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Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649093

STOCKTRANS � LOGÍSTICA E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 327/881011; identificação de pessoa colectiva n.º 502044535; en-
trega n.º 7/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649077

EMPICAIMA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 461/920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502829770; en-
trega n.º 6/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649050

SOGIBRAGA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 462/920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502829788; en-
trega n.º 5/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649042

PREDICAIMA � COMÉRCIO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 265/861010; identificação de pessoa colectiva n.º 501724036; en-
trega n.º 4/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649034

SOGICAIMA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 431/910805; identificação de pessoa colectiva n.º 502603356; en-
trega n.º 3/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 09804722

SITAPE � INDÚSTRIA METALÚRGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 459/920720; identificação de pessoa colectiva n.º 500251495; en-
trega n.º 2/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 09804714

PEDRAL � PEDREIRAS DO CRASTO
DE CAMBRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 103/730210; identificação de pessoa colectiva n.º 500213720; en-
trega n.º 1/000717.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 09804706

SOPINAL � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
E METALURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula n.º 85/
680805; identificação de pessoa colectiva n.º 500276218; entrega
n.º 2/000713.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 09805974

INFORQUANTUM � INFORMÁTICA E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 708/980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504098454; en-
trega n.º 1/000713.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 098045966

FRIVALE � COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 155/780722; identificação de pessoa colectiva n.º 500776474; en-
trega n.º 2/000711.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 09805958

AMBITEX � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 569/950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503472522; en-
trega n.º  6/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649492
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RAMIRO & TERESA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 246/850110; identificação de pessoa colectiva n.º 501511628; en-
trega n.º 5/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649484

MARIA GRACINDA PEREIRA BRANCO TAVARES
 DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 172/800201; identificação de pessoa colectiva n.º 500944024; en-
trega n.º 4/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649476

GRACINDA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 187/810126; identificação de pessoa colectiva n.º 501113673; en-
trega n.º 3/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649468

MAMSOP � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 298/880122; identificação de pessoa colectiva n.º 501924191; en-
trega n.º 1/000724.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649565

ALUMÍNIOS RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 780/990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504739557; en-
trega n.º 2/000721.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649573

GABINETE MÉDICO DR. RODRIGO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 409/901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502464283; en-
trega n.º 2/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649450

FASCÍNIO � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 451/920601; identificação de pessoa colectiva n.º 502778997; en-
trega n.º 1/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649441

RESVAL � GABINETE DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 463/920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502830344; en-
trega n.º 3/000718.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649140

CONTACAMBRA � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 638/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503823635; en-
trega n.º 2/000718.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649131

ELECTRO-PNEUMÁTICA � AUTOMATISMOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 359/890928; identificação de pessoa colectiva n.º 502223219; en-
trega n.º 1/000718.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649123

S. P. M. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 669/970804; identificação de pessoa colectiva n.º 502186640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/000726.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta da sociedade em
epígrafe donde consta a cessação de funções do gerente Joaquim da
Silva Pinho, em 20 de Maio de 1999, por morte.

Nomeação do gerente Luís Miguel Teixeira da Silva Pinho, casado.
Data: 11 de Junho de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina 10649387

CIBERSISTEMAS � PUBLICAÇÃO ELECTRÓNICA
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 705/980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504132202;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/000725.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura da socie-
dade em epígrafe, donde consta o aumento de capital, com rede-
nominação em euros, tendo, em consequência, os artigos 3.º e 4.º
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do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito nos termos
da escrituração social, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio António
Miguel Ferreira Pinto de Oliveira, e uma do valor nominal de
1500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Ferreira Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios António Mi-
guel Ferreira Pinto de Oliveira e Maria de Lurdes Ferreira Oliveira,
que desde já são nomeados gerentes.

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

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649379

JOLUCOR � FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 392/900906; identificação de pessoa colectiva n.º 502409681; en-
trega n.º  8/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649522

CLÍNICA DENTÁRIA BELA-VISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 578/960122; identificação de pessoa colectiva n.º 503564680; en-
trega n.º  9/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649514

MECANOCASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 709/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504098128; en-
trega n.º  10/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649549

MIRADOURO CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 690/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504003240; en-
trega n.º  11/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649530

ROSALINA & SAÚL FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 522/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503182656; en-
trega n.º  1/000721.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649557

YONG 2000 � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 813/000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504799363;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/0007267.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura da sociedade
em epígrafe, donde consta a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 14 de Julho de 2000.

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649395

IMOBILIÁRIA INTER VIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 838/000726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000726.

Certifico que entre:
1.º Dr. Fausto Leite de Almeida, casado com Maria Alice Soares

de Almeida sob o regime da comunhão geral de bens, natural da fre-
guesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra, residente nesta ci-
dade de Vale de Cambra, à Rua do Comendador Luís Bernardo de
Almeida, 184, freguesia de Vila Chã;

2.º Dr. Emanuel José Carneiro Santos Tiago, casado com Marga-
rida Teresa Figueiredo Oliveira Leite sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia dos Anjos, concelho de Lisboa, resi-
dente na cidade de Oliveira de Azeméis, à Rua do Dr. António Luís
Gomes, 159, 2.º, direito,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Inter Vivos, L.da, tem
a sua sede na Avenida de Camilo Tavares de Matos, 510, 2.º, na
cidade de Vale de Cambra, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por deliberação dos sócios, a sociedade pode transferir a sede
para qualquer local, podendo, todavia, essa transferência ser feita
pela gerência desde que tenha lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � Pode também a gerência criar ou encerrar sucursais, agências
ou outras formas de representação, quer em Portugal, quer no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é a compra e venda de prédios urba-
nos ou rústicos e revenda dos adquiridos para este fim; arrendamen-
to de bens imobiliários, urbanização e loteamento de terrenos; cons-
trução e reparação de edifícios; agricultura e pecuária.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações como
sócio de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objectivo diferente do acima referido, em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e correspondente a duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a Fausto Leite de Almeida e a outra a Emanu-
el José Carneiro Santos Tiago.

ARTIGO 4.º

1 � Por deliberação dos sócios, pode a sociedade exigir-lhes pres-
tações suplementares até ao montante global correspondente ao
dobro do capital social.
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2 � Por deliberação dos sócios, na qual se fixam as respectivas
condições, podem ser feitos suprimentos à sociedade pelos sócios
que a isso se disponham.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas carece do consentimento da sociedade.
2 � Sem prejuízo de disposições legais imperativas sobre a aqui-

sição de quotas pela própria sociedade, tem esta o direito de prefe-
rência relativamente às cessões de quotas que os sócios se propo-
nham fazer; subsidiariamente, quando a sociedade não quiser ou não
puder exercer o que lhe cabe, têm também os sócios esse direito na
proporção das quotas que já possuírem.

3 � O direito de preferência existe sempre, seja qual for a natu-
reza da projectada cessão e, designadamente, quer se trate de cessão
a título oneroso ou a título gratuito.

4 � Se nem a sociedade nem os sócios pretenderem exercer o
direito de preferência, pode o sócio realizar livremente a cessão
projectada.

ARTIGO 6.º

1 � No caso de ser exercido o direito de preferência, e sem pre-
juízo de disposições legais que devam considerar-se imperativas, a
quota a ceder é paga pelo valor que tiver à face do último balanço
aprovado, depois de corrigido nos seus activos e passivos por um
revisor oficial de contas escolhido de comum acordo ou, na falta
deste, a designar pela Câmara dos Revisores Oficiais de Contas.

2 � O pagamento será efectuado em quatro prestações iguais e
sem juros, que se vencerão, sucessivas e respectivamente de três em
três meses.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode 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 qualquer pro-

cesso judicial ou administrativo ou de qualquer forma subtraídas à
livre disposição do sócio em termos de serem alienadas independen-
temente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, separação de pessoas e bens, se a quota
não ficar a pertencer ao seu titular;

e) Quando o sócio utilizar para fins estranhos à sociedade, e com
prejuízo desta ou de algum sócio, as informações que obtiver atra-
vés do exercício do direito de informação;

f) Quando o respectivo sócio não praticar os actos necessários
para ceder a quota à sociedade ou aos demais sócios, se tiverem
exercido o direito de preferência.

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 per-
mitam.

3 � Sem prejuízo de disposições legais que devam considerar-se
imperativas, e com excepção da alínea a) do n.º 1, a contrapartida
da amortização será calculada pelo valor que tiver à face do últi-
mo balanço aprovado e paga nos termos do n.º 2 do artigo 6.º

4 � Às quotas amortizadas aplica-se o disposto no n.º 3 do ar-
tigo 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas
por lei, compete à gerência os mais amplos poderes de gestão das
actividades sociais e representação da sociedade, e em especial:

a) Constituir mandatários da sociedade;
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou móveis sujeitos a

registo;
c) Adquirir, alienar ou onerar participações de capital em quais-

quer sociedades, qualquer que seja o seu objecto;
d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como

comprometer-se em árbitros.
2 � A gerência é constituída por dois membros, dispensados de

caução e com a remuneração fixada por deliberação dos sócios.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fausto Leite de

Almeida e Emanuel José Carneiro dos Santos Tiago.

ARTIGO 9.º

Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade só a vinculam se forem praticados, e os correlativos do-
cumentos assinados:

a) Conjuntamente por dois gerentes;
b) Por um só gerente nos termos do n.º 2 do artigo 261.º do Código

das Sociedades Comerciais;

c) Por um ou mais procuradores, conjuntamente ou não com um
gerente, se a gerência para o efeito lhes atribuir os necessários po-
deres.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada com a
antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescrever
formalidades especiais.

ARTIGO 11.º

Falecendo um sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos e
os herdeiros do falecido, devendo estes escolher, entre si, um ele-
mento que a todos represente enquanto a quota se achar indivisa.

ARTIGO 12.º

A deliberação sobre a aplicação dos lucros apurados, segundo o
balanço aprovado, não está sujeita a outras limitações que não se-
jam as que resultem de disposições legais imperativas, podendo,
nomeadamente, a assembleia geral deliberar aplicar tais lucros, no
todo ou em parte, na constituição ou reforço de quaisquer reservas
ou na prossecução de quaisquer interesses da sociedade.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Margarida Maria Antu-
nes Martins. 10649166

ABIBENTO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 336/890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502093463; en-
trega n.º 1/000725.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649409

IVC � INFORMÁTICA DE CAMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 632/970113; identificação de pessoa colectiva n.º 503823759; en-
trega n.º 1/000726.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649417

PRODUSAN � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA A SAÚDE E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 386/900525; identificação de pessoa colectiva n.º 502353651; en-
trega n.º 7/000719.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativos ao exercício de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 10649506

BEJA
SERPA

OLIVOPIAS � AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 351/000713;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/13072000.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Fran-
cisco Nuñez Garrido, casado com Maria Alicia Puerto Castrillón sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente em Calle Sevilla, 28,
3.º, B, Jerez de La Frontera, Cadiz, Espanha, Urbano Herrero Sevilla,
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casado com Maria de Fátima Puerto Castrillón no regime da separa-
ção de bens, residente na Avenida Visley, Los Altillos, 11 407 Jerez
de La Frontera, Cadiz, Espanha, Manuel Jesus Canovas Puerto, ca-
sado com Maria Del Rosário Rubio Menacho sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente em Paseo de Las Delicias, Residencial
Torre Lobatón, 50, Jerez de La Frontera, Cadiz, Espanha, Rogélio
Gonzalez Dias, casado com Maria Del Carmen Perez Morales sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanizacion
Montealegre, Calle Egipto, 11, 11 406, Jerez de La Frontera, Cadiz,
Espanha, foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação OLIVOPIAS � Agro-
-Pecuária, S. A., e tem a sua sede social na Herdade da Sardinha,
Estrada Tomate, freguesia de Pias, concelho de Serpa.

2 � Por deliberação do conselho de administração, sem depen-
dência da deliberação dos accionistas ou do consentimento do fiscal
único, pode a sede social ser transferida para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, pecuária
e comercialização de produtos da agricultura e pecuária. Locação de
máquinas agrícolas.

2 � Mediante deliberação do conselho de administração, poderá
a sociedade participar no capital social de quaisquer outras socieda-
des, constituídas ou a constituir, seja qual for o respectivo objecto
social, bem como associar-se, por qualquer forma, com quaisquer
entidades, podendo designadamente formar agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios ou associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 712 885 euros, dividido e representa-
do em 342 577 acções de 5 euros cada.

2 � O conselho de administração, por deliberação unânime dos
seus membros, pode aumentar o capital social até ao montante de
10 000 000 de euros, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro,
mediante simples deliberação em que fixará as condições de subscri-
ção desse aumento.

ARTIGO 4.º

Os accionistas detentores de acções nominativas gozam do direi-
to de preferência na subscrição de novas acções, salvo se a assem-
bleia geral decidir o contrário com fundamento no interesse social.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis, podendo haver títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções,
todos devidamente numerados e assinados por dois administradores,
sendo válidas as assinaturas por chancela.

2 � As despesas inerentes à conversão de acções são a cargo dos
accionistas que a pretenderem.

3 � São admitidas acções escriturais, por emissão ou conversão,
aplicando-se aos respectivos processamentos e custos o disposto na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos da
lei e poderá fazer com elas as operações que entenda convenientes.

2 � No caso de as acções da sociedade serem penhoradas, arres-
tadas, arroladas ou sujeitas a qualquer outra providência judicial,
podem elas ser amortizadas pela própria sociedade, pelo preço que
resulte de balanço realizado para o efeito, cujo pagamento será efec-
tuado até um limite de quatro prestações semestrais iguais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer modalidade de obrigações e
outros títulos financeiros, nos termos que vierem a ser aprovados
em assembleia geral, podendo o conselho de administração deliberar
a aquisição destas obrigações ou títulos da própria sociedade e fazer
com os mesmos as operações que entender convenientes.

ARTIGO 8.º

Por deliberação da assembleia geral que reúna, pelo menos, a apro-
vação de dois terços do capital social, podem os accionistas que não
votarem contra essa deliberação e sejam detentores de acções no-
minativas ser chamados a efectuar prestações acessórias no mon-
tante e nos termos estabelecidos nessa mesma deliberação.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que possuírem um mínimo de 100 acções em seu nome
registadas no livro respectivo ou depositadas no cofre da sociedade
ou em instituição de crédito, com a antecedência de, pelo menos,
cinco dias em relação à data fixada para a respectiva reunião.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Os incapazes, as heranças indivisas, os patrimónios autónomos
semelhantes e as pessoas colectivas são representadas nas assem-
bleias gerais pelas pessoas a quem legal ou estatutariamente, conso-
ante os casos, competir a respectiva representação e os compro-
prietários sê-lo-ão por um só de entre eles escolhido e indicado ao
presidente da mesa da assembleia geral com a antecedência mínima
de três dias da respectiva reunião.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia funciona validamente em primeira convocação
desde que nela esteja presente ou representada mais de metade do
capital social.

2 � As deliberações relativas ao aumento ou redução do capital
social, a outras alterações ao contrato de sociedade e à fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade, só serão válidas quando
tomadas por maioria que represente, pelo menos, dois terços do
capital social.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e
um secretário, que podem não ser accionistas, eleitos pelo período
de dois anos, renováveis.

2 � As vagas que ocorrem na mesa da assembleia geral serão
preenchidas por nova eleição para o mandato em curso.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração, composto por três membros, eleitos pela assembleia
geral, que, desde logo, designa o presidente.

2 � Os membros do conselho de administração são eleitos por
períodos de quatro anos, sendo permitida a reeleição por uma ou
mais vezes, e, terminado o período para que foram eleitos, manter-
-se-ão em exercício até que nova eleição se realize.

3 � Os membros do conselho de administração podem ser ou não
accionistas e são dispensados de caução, salvo se o contrário for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reúne por convocação do pre-
sidente, sem periodicidade obrigatória, sendo as suas deliberações
tomadas por maioria dos votos dos seus membros presentes ou re-
presentados, com o direito de, em caso de empate, o presidente usar
do voto de qualidade.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa
reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao pre-
sidente.

3 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros a gestão corrente da sociedade, ficando esta vinculada pelos
negócios por ele celebrados dentro dos limites da delegação.
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ARTIGO 15.º

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um adminis-
trador.

ARTIGO 16.º

1 � No caso de morte ou impedimento definitivo de algum dos
membros do conselho de administração será a respectiva vaga pre-
enchida por deliberação do conselho de administração ou, se tal não
for possível, a substituição será efectuada nos termos da lei.

2 � O administrador designado nos termos deste artigo, apenas
exercerá funções até à primeira reunião da assembleia geral seguin-
te, a qual preencherá definitivamente a vaga para o mandato em
curso.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único,
eleito pela assembleia geral pelo período de dois anos, que terá de ser
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral elegerá, a par do fiscal único, um fiscal
único suplente, que terá também de ser revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 18.º

O ano social coincide com o ano civil, pelo que cada balanço será
encerrado com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 19.º

1 � Os lucros do exercício apurados anualmente, terão a aplica-
ção que a assembleia geral, livremente e sem qualquer limitação,
determinar, deduzidas as verbas que por lei tenham de destinar-se à
constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � O conselho de administração pode, nos termos da lei, proce-
der à atribuição de adiantamentos sobre lucros, no decurso do exer-
cício.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

1 � O exercício dos cargos sociais será ou não remunerado, con-
forme for deliberado em assembleia geral, podendo a fixação das
remunerações ser delegada numa comissão constituída pelo presidente
da mesa e por dois accionistas designados para o efeito.

2 � Os membros eleitos para os órgãos sociais permanecerão em
exercício das suas funções até serem eleitos aqueles que os devam
substituir.

ARTIGO 21.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação da assembleia geral.

Está conforme.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, Serafim Froufe.
07228848

BRAGA
BARCELOS

CONFECÇÕES DO MIÃO, L.DA

Sede: Santa Cruz, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 711/
820603; identificação de pessoa colectiva n.º 501233644; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 19/12072000.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
um aumento de capital de 18 900 000$, sendo 7 897 641$90 por
incorporação de reservas livres, 850 643$ por incorporação de par-
te das reservas legais e 10 151 715$10 em dinheiro, ficando com
20 000 000$, e alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual ficou
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 20 000 000$, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 10 000 000$, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 10343393

FÁBRICA DE MALHAS REISTEX, L.DA

Sede: Outeiro, Creixomil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 494/
781205; identificação de pessoa colectiva n.º 500817863; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: of. 10 e 12/13072000.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de gerente Aurélio Gomes dos Reis, por renúncia, sendo a
data da comunicação de 14 de Abril de 2000, e foram alterados o
corpo do artigo 3.º e o artigo 5.º do pacto social, os quais ficam
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
de 250 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios, Augusto da
Silva Brito, Maria Fernanda Faria da Silva Vieira, Francelina Gomes
Leite Martins e Maria Gonçalves da Costa Duarte.

§ único. (Mantém-se.)

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, Augusto
da Silva Brito, Maria Fernanda Faria da Silva Vieira, Francelina Gomes
Leite Martins e Maria Gonçalves da Costa Duarte, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, são
necessárias as assinaturas conjuntas de três gerentes. Porém, para os
actos e documentos de mero expediente, é suficiente a assinatura de
um gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10343555

JESUS & PINHO, L.DA

Sede: Bonfim, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3086/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503990809; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 24/13072000.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo da dissolução � encerramento da liquidação, sendo a
aprovação das contas em 10 de Janeiro de 2000.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10343660

COGEBAR � COGERAÇÃO DE BARCELOS, L.DA

Sede: Cachada, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2882/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503802565; averba-
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mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 45 e 46/28012000.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os registos do teor seguinte:

Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 45/20000128.
Cessação das funções de gerente de Ronald Ashley Robertson, por

renúncia.
Data da comunicação: 29 de Abril de 1999.
Apresentação n.º 46/20000128.
Nomeação de gerente de Carla Maria Santinho Cachapa, solteira,

maior.
Data da deliberação: 19 de Novembro de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 10362673

OPÇÕES � SOCIEDADE DE ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, edifício Jardim, lote 49,
rés-do-chão, fracção CB, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2820/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503683280; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: of. 27 e 31/07072000.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de gerente António Abreu Pereira, por renúncia, sendo a
data da comunicação em 1 de Março de 2000, e foram alterados o
artigo 4.º e o corpo do artigo 7.º do pacto social, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais
de 275 000$, ambas pertencentes ao sócio António Salgueiro de Oli-
veira, tendo uma a natureza de bem próprio e outra a natureza de
bem comum, e uma de 550 000$, pertencente ao sócio Liberto Paulo
Arezes de Oliveira Reis.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio António Salgueiro
Oliveira, já gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da Silva
Pimenta. 10343563

ESPOSENDE

MARANHÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 492/
920506; identificação de pessoa colectiva n.º 504756241; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
19072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções da gerente Maria da Glória Soares Machado
Saleiro Maranhão, por renúncia de 1 de Maio de 2000.

19 de Julho de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 14652110

GUIMARÃES

ANTÓNIO DE ALMEIDA & FILHOS, TÊXTEIS, S. A.

Sede: Vinhas, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 387;
identificação de pessoa colectiva n.º 500022500; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 2/20000704.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi depo-
sitada a fotocópia da acta onde consta a nomeação dos órgãos so-
ciais, ficando nomeados:

Para o conselho de administração: presidente, Carlos Augusto Ma-
chado de Almeida Freitas; vice-presidente, José Abílio Machado de
Almeida Freitas; vogais: Domingos Manuel Machado de Almeida
Freitas, Pedro Jorge Machado de Almeida Freitas e Rita Maria Go-
mes da Costa Andrade Almeida, viúva.

Fiscal único efectivo, Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Manuel Du-
arte Teixeira; fiscal suplente, Paula Saraiva & Manuel Pereira, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ana Paula
Barbeitos Monteiro Saraiva e Silva.

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14830663

PEVIMALHAS � FÁBRICA DE MALHAS, L.DA

Sede: Embaladoura, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6380;
identificação de pessoa colectiva n.º 504676687; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355070

TRIÂNGULO � BAR CAFÉ E BAR, L.DA

Sede: Edifício Torre Verde, loja 7, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5174;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641537; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355062

LEITE & LOBO, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, sem número, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4864;
identificação de pessoa colectiva n.º 503435899; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355054

LUNEFE � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Souto Novo, Sande, São Clemente, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5778;
identificação de pessoa colectiva n.º 504070304; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355046
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MASOJOX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte das Cruzes, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6388;
identificação de pessoa colectiva n.º 504408585; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355038

LUZAGA � CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 546, 1.º, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1077;
identificação de pessoa colectiva n.º 500376115; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355089

CONGELADOS FERTOVI, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5066;
identificação de pessoa colectiva n.º 503586609; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355011

SERVEGEL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Ponte de Serves, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5719;
identificação de pessoa colectiva n.º 504016482; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12355100

ABREUS � TÊXTEIS E MALHAS, L.DA

Sede: Monte de Alvar, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4726;
identificação de pessoa colectiva n.º 503351024; data da apresenta-
ção: 20000621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe referente à prestação de contas
do ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12315923

VILA VERDE

S. E. B. � PROJECTO E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 62, S/A3, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 504;
identificação de pessoa colectiva n.º 503993107; data da apresenta-
ção: 27062000.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos para prestação de con-
tas referentes ao ano de 1999.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12939820

ARCA DE NOÉ � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Roçadas, Aboim da Nóbrega, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 247;
identificação de pessoa colectiva n.º 502285079; data da apresenta-
ção: 27062000.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos para prestação de con-
tas referentes ao ano de 1999.

13 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 12939838

BRAGANÇA
BRAGANÇA

PUBLIBORDADOS BRIGANTINOS � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1086/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504110071; inscrição
n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 6 e
8/000726.

Certifico que o ex-sócio António Fernandes de Azevedo Vieira
renunciou ao exercício das funções de gerência que efectuava na so-
ciedade acima referida e que, relativamente à mesma sociedade, o
pacto foi alterado por escritura de 3 de Dezembro de 1998, nos
termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 450 000$, representado por duas quotas iguais do valor
nominal de 225 000$ cada uma, pertencentes uma ao sócio Alberto
António Canhoto Lebreiro e outra ao sócio António Manuel Pires
Fernandes.

ARTIGO 5.º (corpo)

A gerência, a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos dois sócios,
que desde já são designados gerentes.

Mais certifico que o ex-sócio António Manuel Pires Fernandes
também renunciou ao exercício das funções de gerência que efectua-
va na mesma sociedade, e que o pacto foi alterado por escritura de
12 de Maio de 2000, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é do
montante de 450 000$, representado por duas quotas iguais do va-
lor nominal de 225 000$ cada uma, pertencentes uma ao sócio Al-
berto António Canhoto Lebreiro e outra à sócia Maria José Paulino
Moura Lebreiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos dois
sócios, que desde já são designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

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

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 14628295
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JORJAUTO � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
RODOVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 551/
900529; identificação de pessoa colectiva n.º 500648590; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 7/000712.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial por quotas
acima referenciada, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma JORJAUTO � Sociedade de Comér-
cio Rodoviário, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Alto das Cantarias, freguesia
de Bragança (Sé), cidade de Bragança.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda o mesmo órgão deliberar o estabelecimento, em ter-
ritório nacional ou estrangeiro, de sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação local.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade co-
mercial do ramo automóvel.

2 � A sociedade pode, igualmente, adquirir e alienar participa-
ções em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade limitada, ainda que com objecto diferente do refe-
rido no n.º 1, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas,
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios e associações em participação.

3 � A aquisição de participações em quaisquer sociedades de res-
ponsabilidade ilimitada carece de deliberação tomada em assembleia
geral de sócios e aprovada por maioria correspondente a três quar-
tas partes do capital social.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, dividido em três quotas, sendo duas iguais no valor
nominal de 20 750 000$ cada e outra no valor nominal de 8 500 000$,
todas pertencentes à sócia Fernando Simão, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A administração da sociedade será confiada a três gerentes,
nomeados pela sócia Fernando Simão, S. G. P. S., S. A.

2 � Os gerentes nomeados manter-se-ão em funções sem limite
de tempo.

3 � A sócia Fernando Simão, S. G. P. S., S. A., nomeia desde já
para a gerência Fernando Diogo Simão, casado, natural da freguesia
de Braga (São José de São Lázaro), cidade e concelho de Braga, re-
sidente na Rua da Alegria, 855, 1.º, direito, da cidade do Porto, Rui
Jorge Andrade Simão, que é ele outorgante, e Pedro José Andrade
Simão, casado, natural da dita freguesia de Bonfim, residente na
Estrada Interior da Circunvalação, 12 769, Porto.

4 � Basta a intervenção de qualquer dos gerentes para obrigar a
sociedade nos seus actos e contratos, activa e passivamente.

5 � Sem dependência de deliberação dos sócios, qualquer um dos
gerentes nomeados tem poderes para:

a) Subscrição ou aquisição de participações sociais e a sua aliena-
ção ou oneração;

b) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens, seja qual
for a sua natureza, nomeadamente bens imóveis;

c) Aquisição, alienação, oneração e locação de estabelecimento.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
14628287

MANUEL DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 160/
721228; identificação de pessoa colectiva n.º 500379726; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 15 e 16/000718.

Certifico que a ex-sócia, Celeste da Conceição Fernandes, renun-
ciou, em 26 de Maio de 2000, ao exercício de gerência que efectua-
va na sociedade acima referenciada, e que foi nomeado na referida
data para o exercício do mesmo cargo o sócio Luís Filipe Chaveiro.

18 de Julho de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
14628317

CARRAZEDA DE ANSIÃES

MANUEL MOREIRA � TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrí-
cula n.º 93/000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504652575;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000726.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a acta da as-
sembleia geral da sociedade em epígrafe de 25 de Janeiro de 2000,
na qual foi nomeado gerente o sócio Luís Manuel Almeida.

Está conforme.

26 de Julho de 2000. � O Ajudante, Aníbal Tito Fernandes dos
Reis. 01375768

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

MARQUES & VERAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1616/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503904970;
inscrição n.º 4 e seu averbamento n.º 1; números e datas da apresen-
tações: 6/20000517 e 11/20000627.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial
do pacto � aumento subscrito por incorporação de reservas, pelos
sócios Manuel Marques e António Ferreira Veras Júnior, na propor-
ção das respectivas quotas e em reforço das mesmas. Capital após o
aumento: 1 002 410$. Foi alterado o artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por uma quota pertencente a Manuel Marques, com o va-
lor nominal de 2500 euros, e outra a António Ferreira Veras Júnior,
com o mesmo valor nominal.

Ficou depositado, na pasta própria da sociedade, o texto do con-
trato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 10047921

ARRAIANA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 581/811228; identificação de pessoa colectiva n.º 500394849;
inscrição n.º 4 e seu averbamento n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 11/20000519 e 16/20000628.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que, com referência à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial
do pacto � aumento subscrito por incorporação de reservas, pelos
sócios Manuel Geraldes Celorico e Maria Inês Pires Afonso, na



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200018 396-(24)

proporção das respectivas quotas e em reforço das mesmas. Capital
após o aumento: 1 002 410$. Alteração do artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por uma quota pertencente a Manuel Geraldes Celorico,
com o valor nominal de 2500 euros, e outra a Maria Inês Pires
Afonso, com o mesmo valor nominal.

Ficou depositado, na pasta própria da sociedade, o texto do con-
trato, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da Trinda-
de Santos Pires. 10047930

COVILHÃ

COVISTRELA � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2532/
20000705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20000705.

Certifico que entre Luís Vicente Neto, casado com Rosa de Jesus
Fazenda em comunhão geral, e António José Neto Freire, casado
com Ângela Maria Freire Santos Neto em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COVISTRELA � Construção e
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, 19, lugar e freguesia de Canhoso, concelho da Covilhã.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se 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, compra e
venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, elaboração
de projectos e trabalhos de engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros (equivalente a 4 009 640$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 10 000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Luís Vicente Neto e António José
Neto Freire.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, compete aos 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, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � À sociedade é permitido efectuar a amortização de quotas
quando estas tenham sido penhoradas, arrestadas, apreendidas ou
quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arrematação,
adjudicação ou venda em qualquer processo judicial ou por morte de
qualquer dos sócios.

2 � O preço da amortização, que poderá ser pago totalmente ou
em prestações trimestrais e iguais até ao máximo de oito, será igual
ao valor da quota no último balanço.

ARTIGO 9.º

As decisões da assembleia geral que digam respeito à nomeação e
destituição de gerentes e aprovação de contas carecem de aprova-
ção por maioria de dois terços do capital social.

Conferida, está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10025847

BOLTHERM � ISOLAMENTOS TÉRMICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2525/
20000613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000613.

Certifico que por Ropre Um � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BOLTHERM � Isolamentos
Térmicos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial,
lote 15, freguesia de Canhoso, concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de isolamentos e produ-
tos térmicos e comercialização dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ela sócia Ropre Um � So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do não sócio
Rogério Manuel Simões Presa, ora outorgante, por indicação da sócia
Ropre Um � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., ou
de outras pessoas que venham a ser designadas pela sócia.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada, em todos os
seus actos e contratos, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade por
avales, fianças, abonações ou quaisquer outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais. Os actos praticados em contrário a
esta proibição não obrigam a sociedade e no caso de serem pratica-
dos o gerente responde pelos prejuízos a que der causa.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 50 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Helena Neves
da Costa Bicho. 10024948

PROENÇA-A-NOVA

MANUEL CARDOSO BARATA � SERRALHARIA CIVIL
E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 103/971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504022628;
inscrição P. C.; registo n.º 584/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774975

TIRALBI � TRANSPORTES INTERNACIONAIS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 29/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 502564709;
inscrição P. C.; registo n.º 585/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775203

CARLOS ALBERTO CORREIA HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 126/981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504345745;
inscrição P. C.; registo n.º 503/16062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775220

MARCOLINO FARINHA NEL, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula n.º 1/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 803337183; inscrição
P. C.; registo n.º 611/04072000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775238

GPAP � GABINETE DE PROJECTOS E ACESSORIA
DE PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 88/140297; identificação de pessoa colectiva n.º 503843610;
inscrição P. C.; registo n.º 571/29062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775211

AEROFLORA � PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS E
AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 33/940428; identificação de pessoa colectiva n.º 503178713; ins-
crição P. C.; registo n.º 596/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775181

TRANSPROENÇA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 115/980630; identificação de pessoa colectiva n.º 504192795;
inscrição P. C.; registo n.º 595/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775190

TRANSPORTES MANUEL MARQUES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 26/940214; identificação de pessoa colectiva n.º 502367580;
inscrição P. C.; registo n.º 599/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775173

ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 31/940422; identificação de pessoa colectiva n.º 502747030;
inscrição P. C.; registo n.º 600/20000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775165

PUB � DISCOTECA, MISTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 66/110795; identificação de pessoa colectiva n.º 503451932;
inscrição P. C.; registo n.º 601/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775157

TRANSPORTES ATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 135/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504458752;
inscrição P. C.; registo n.º 502/20000616.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775149
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DIAS & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula n.º 6/
931229; identificação de pessoa colectiva n.º 502960426; inscrição
P. C.; registo n.º 592/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775122

AGROPOUPA � AGROQUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 17/940119; identificação de pessoa colectiva n.º 502670541;
inscrição P. C.; registo n.º 593/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775114

AGRO-SOBREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula n.º 3/
271293; identificação de pessoa colectiva n.º 502567309; inscrição
P. C.; registo n.º 594/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775572

SOBREICASA � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 64/190595; identificação de pessoa colectiva n.º 503412465;
inscrição P. C.; registo n.º 603/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775041

PEDRO RIBEIRO, SERVIÇOS E GESTÃO
DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 81/151196; identificação de pessoa colectiva n.º 503750921;
inscrição P. C.; registo n.º 602/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775033

ENEROCHA, EQUIPAMENTOS
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 129/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504576615;
inscrição P. C.; registo n.º 608/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775025

JÚLIO ROCHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 140/991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504680200;
inscrição P. C.; registo n.º 609/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11775009

DANIEL LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula n.º 2/
931216; identificação de pessoa colectiva n.º 501721142; inscrição
P. C.; registo n.º 605/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774991

HIPERAGRÍCOLA DA ZONA DO PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 93/110397; identificação de pessoa colectiva n.º 503835056;
inscrição P. C.; registo n.º 583/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774983

ANTÓNIO FRANCISCO SEQUEIRA
E MANUEL CARDOSO COSTA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 44/941003; identificação de pessoa colectiva n.º 500536511;
inscrição P. C.; registo n.º 590/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774916

CAFÉ CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 54/941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503316750;
inscrição P. C.; registo n.º 586/30062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774924

SOPROTACO � ASSENTAMENTO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 160/20000627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20000627.

Certifico que entre Abílio Martins Lavrador, solteiro, maior, re-
sidente no lugar de Maljoga, freguesia e concelho de Proença-a-Nova,
e Carlos Alberto Martins Lavrador, casado com Célia Maria Sequeira
Farinha na comunhão geral, residente na Rua do Comendador Se-
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bastião Alves, constituíram uma sociedade com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SOPROTACO � Assentamento e
Comercialização de Pavimentos, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Maljoga, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar ou encer-
rar sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação social,
no País ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no assentamento, compra, venda
e revenda de pavimentos, portas e aros, bem como comercialização
e instalação de fornos e churrasqueiras.

3.º

O capital social é de 10 000 euros (correspondente a 2 004 820$),
correspondendo à soma de duas quotas no valor nominal cada uma
de 5000 euros, pertencendo uma a cada sócio, estando as respecti-
vas entradas nesta data integralmente realizadas em dinheiro.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante do capital social e estes poderão fazer os supri-
mentos de que a sociedade carecer, nas condições que foram delibe-
radas em assembleia geral.

5.º

1 � A cessão ou transmissão de quotas dependem do consenti-
mento da sociedade, excepto quando efectuadas em benefício dos
sócios.

2 � Na cessão ou transmissão de quotas a estranhos têm os só-
cios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo, direito de pre-
ferência na aquisição.

6.º

1 � Mediante deliberação dos sócios pode a sociedade amortizar
qualquer quota, nos seguintes casos:

a) No caso de cedência de quotas sem o consentimento da socie-
dade;

b) Quando qualquer quota for arrestada, arrolada, penhorada ou,
em geral, apreendida judicial ou administrativamente;

c) Por acordo com o respectivo titular.
2 � Salvo no caso da alínea c), a amortização será efectuada pelo

valor da quota determinado pelo último balanço aprovado.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for acordado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

8.º

1 � As assembleias gerais, salvo se a lei impuser outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar por outro sócio ou por pessoa estranha à socie-
dade, mediante simples carta dirigida à sociedade e por ele assinada.

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios,
bem como a levantar qualquer importância em dinheiro, para o iní-
cio dessa actividade.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774932

TÁXIS FIDÉLIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 159/20000627; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20000627.

Certifico que entre Manuel Antunes Ribeiro, viúvo, Acácio Ribei-
ro de Almeida, casado com Maria Helena Valente dos Santos Breia
Almeida, todos residentes em Monte de Cima, freguesia de Montes
da Senhora, Proença-a-Nova, foi constituída uma sociedade com a
denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Fidélis, L.da, e tem a sua sede
no lugar e freguesia de Montes da Senhora, concelho de Proença-a-
-Nova.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de passageiros em
veículos automóveis ligeiros em regime de aluguer.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais cada uma do valor de 2500 euros (equivalente a
501 205$), pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou em remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Acá-
cio Ribeiro de Almeida.

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

6.º

Não é permitido ao gerente obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao objecto social, nomeadamente em avales, fianças, letras de
favor ou outros actos semelhantes.

7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao triplo 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
acordadas em assembleia geral.

8.º

A gerência fica expressamente autorizada a efectuar levanta-
mentos da conta aberta em nome da sociedade, nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, para fazer face às despesas com a constituição e início
de actividade.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774940

PORTUGALRUR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 157/20000515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20000515.

Certifico que entre Francisco Manuel Martins Grácio e mulher,
Filomena Maria Pereira Martins Grácio, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua do Dr. Acúrcio Castanheira, 21, 1.º,
direito, Proança-a-Nova, e José Manuel Cardoso Pires Rosa, soltei-
ro, maior, residente na Rua de Francisco Metrass, 20-A, Lisboa, foi
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constituída uma sociedade com a denominação em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTUGALRUR � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Acúrcio Castanhei-
ra, lote 21, 1.º, direito, vila, freguesia e concelho de Proença-a-Nova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

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
2550 euros, pertencente ao sócio Francisco Manuel Martins Grácio,
uma de 1700 euros, pertencente à sócia Filomena Maria Pereira
Martins Grácio, e uma de 750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Cardoso Pires Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser desig-
nados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes to-
dos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

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 adjudicação

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção, registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da

sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designada-
mente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e to-
mar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11774959

VILA DE REI

FERREIRA COUTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 101/
000724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000724.

Certifico que entre os sócios José Miguel Couto Patrício, casado
com Maria Odete Portela Martins Patrício em comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua da Paz, 116, 2.º, esquerdo, frente, Canidelo,
Vila Nova de Gaia, Alexandre Manuel Couto Patrício, solteiro, mai-
or, e Maria Manuela Ferreira Couto, casada com Manuel da Silva
Patrício em comunhão de adquiridos, estes residentes na Praceta de
Luís de Camões, 11, rés-do-chão, esquerdo, Valbom, Gondomar, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira Couto & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua dos Heróis de Mucaba, sem número, vila,
freguesia e concelho de Vila de Rei.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Mi-
guel Couto Patrício e Alexandre Manuel Couto Patrício, e uma de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Ferreira Couto.

ARTIGO 4.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, reembolsáveis 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
acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios José Miguel Couto Patrício e Alexandre Manuel
Couto Patrício.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, Paulina Maria Jesus Antu-
nes Correia. 12400513

COIMBRA
CANTANHEDE

GÓIS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 127/
680122; identificação de pessoa colectiva n.º 500963592; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300482

DUNASOL � CAMPISMO E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 396/
850729; identificação de pessoa colectiva n.º 501517413; data da
apresentação: 000726.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300539

CAFÉ HOLLYWOOD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 718/
940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503194921; data da
apresentação: 000719.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300431

PEDRO & VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 721/
940519; identificação de pessoa colectiva n.º 503214574; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300490

IAGRIMEX � INDÚSTRIA, AGRICULTURA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 558/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502490772; data da
apresentação: 000707.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300350

VIDAL, PEREIRA E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 319/
810520; identificação de pessoa colectiva n.º 501146920; data da
apresentação: 000715.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300296

JOSÉ MANUEL LOPES PAIXÃO � ARQUITECTURA
E URBANISMO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 970/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504127560; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300504

INTERAPOIO � CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 745/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503328456; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300474

MALTEZ & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 788/
950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503485667; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300466

BASMIRANDA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 546/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502435526; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300440

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 559/
900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502247991; data da
apresentação: 000721.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300458

CELBRE � CONFECÇÕES E PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 700/
940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503116718; data da
apresentação: 000712.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300415

COUCEIRO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 737/
941121; identificação de pessoa colectiva n.º 503298611; data da
apresentação: 000712.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300423

GOMES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 836/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503690686; data da
apresentação: 000720.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300300

AUTO SIMÕES & CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 109/
630430; identificação de pessoa colectiva n.º 500037949; data da
apresentação: 000711.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300385

CENTRALCIT � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1103/
991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504669303; data da
apresentação: 000712.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300407

ANTONINO ESPINHAL E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 245/
780307; identificação de pessoa colectiva n.º 500734461; data da
apresentação: 000711.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300393

GESMARCO, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 695/
931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503116440; data da
apresentação: 000707.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300342

J. & J. PAIXÃO, ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 561/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502495588; data da
apresentação: 000711.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300369

VICTOR AMARO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 800/
951220; identificação de pessoa colectiva n.º 503555053; data da
apresentação: 000707.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300334

JOÃO DA SILVA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 399/
851014; identificação de pessoa colectiva n.º 501553690; data da
apresentação: 000706.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300326

MENDES ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 901/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503931713; data da
apresentação: 000706.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300318

TRANSPORTES FIGUEIREDO CANELAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 783/
950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503465240; data da
apresentação: 000704.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300288

JOVIMOTO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MOTORIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 288/
790712; identificação de pessoa colectiva n.º 500884390; data da
apresentação: 000704.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300261

SUPERMOTO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 663/
930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502941979; data da
apresentação: 000704.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
13300270

MIRANDA DO CORVO

ISABEL & HARVEY � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 343/20000712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20000712.

Certifico que entre os sócios Carlos Alberto da Silva Isabel, sol-
teiro, maior, Maria Clarinda dos Santos Amado, casado com Arnaldo
da Silva Isabel, David John Harvey, casada com Jill Frances Harvey,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isabel & Harvey � Construções,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Novo, lugar de Cerdeiras,
freguesia de Lamas, concelho de Miranda do Corvo.

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 no exercício da construção civil,
compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros (equivalente a 1 022 458$20), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
2040 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Alberto da Silva Isabel e Maria Clarinda dos Santos Amado, e uma
de 1020 euros, pertencente ao sócio David John Harvey.

2 � 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.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de todos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, basta a intervenção do gerente Carlos Alberto da Silva
Isabel ou a intervenção conjunta dos gerentes Maria Clarinda dos
Santos Amado e David John Harvey.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 12408131

SOURE

GARAUTO 2 � SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 375/960802;
identificação de pessoa colectiva n.º 503717150; data do depósito:
000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08702616

MODERNAÇÃO � GESSO DECORATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 459/990831;
identificação de pessoa colectiva n.º 504631705; data do depósito:
000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08702608

SOLAR POMBALINO � LAR DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 365/960129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503571490; data do depósito:
000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08702594

LUÍS MARQUES (ASSOCIADOS) � CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 353/950929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503496634; data do depósito:
000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08702764

LAR-ANÇOS � APOIO À 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 350/950627;
identificação de pessoa colectiva n.º 503447684; data do depósito:
000706.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08703035

JOAQUIM DE JESUS TAIPINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 62/691211;
identificação de pessoa colectiva n.º 500570000; data do depósito:
000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas relativas ao
exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Pe-
reira da Costa do Espírito Santo. 08703221

TÁBUA

TABUFER � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Sede: Parque Industrial, 3420 Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 214/920508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502789590; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818986

QUINTA DA REGADA � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Quinta da Regada, Ázere Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 325/970213;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834610; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818994

ROSA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 71/010282;
identificação de pessoa colectiva n.º 501243666; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819052

AVIÁRIO DO VALE DA VACA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 201/911218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867264; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819036

AVIÁRIO DO VALE DA VACA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 201/911218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867264; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819028

BARROCAS & IRMÃO, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 10/840702;
identificação de pessoa colectiva n.º 500042080; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819575

CONSTRUÇÕES MARQUES BORGES, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 230/930614;
identificação de pessoa colectiva n.º 503005010; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819605

SANTOS BORGES � MASSAS DE PROJECTOR, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 370/981204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504440446; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819613

CONSTRUÇÕES, FERBORGES, L.DA

Sede: Rua de Fortunato Vieira das Neves, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 332/970502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889210; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819630
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GAVITOR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 154/980630;
identificação de pessoa colectiva n.º 502243988; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819621

EXBELA � EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
DE RESINAS DA BEIRA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 215/920702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368490; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818951

EXBELA � EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
DE RESINAS DA BEIRA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 215/920702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368490; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818935

EXBELA � EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
DE RESINAS DA BEIRA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 215/920702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503368490; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818943

COELHO & FERNANDES � CONSTRUÇÕES
E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Catraia de Mouronho, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 299/960108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502724153; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818960

PERIÉLIO � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Gândara, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 280/950512;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419109; data: 290600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06818978

AVIÁRIO DO VALE DA VACA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 201/911218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867264; data: 300600.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1997.

Conferida, está conforme.

18 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Graça Maria Curveira de
Matos Sousa e Silva. 06819044

ÉVORA
BORBA

NOVAMÁRMORES � MÁRMORES DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 157/940316;
identificação de pessoa colectiva n.º 503154458; data de entrega:
30062000.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. �  A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12331198

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DO BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 145/930129;
identificação de pessoa colectiva n.º 502922435; data de entrega:
28062000.

Certifico que, da Sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2000. �  A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12331350

CASA AGRÍCOLA, PIRES LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 213/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503919225; data de
entrega: 29062000.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. �  A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12331376
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JOÃO PAULO BRINQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 252/990831;
identificação de pessoa colectiva n.º 504582607; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/000711.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital
social e, consequentemente, alterou o artigo 3.º do pacto, o qual
tem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
2 004 820$, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 1 503 615$, pertencendo ao sócio João Paulo Patronilha
Brinquete, e outra com o valor nominal de 501 205$, pertencente
ao sócio Luís Carlos Carvão Brinquete.

O pacto, na sua redacção actualizada, está depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. �  A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 08335915

BORURBE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 253/990922;
identificação de pessoa colectiva n.º 504678310; data de entrega:
29062000.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. �  A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12331368

SACOSA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DA CARRASCOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 20/770930;
identificação de pessoa colectiva n.º 500697388; data de entrega:
000630.

Certifico que, da sociedade em epígrafe, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do
ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. �  A Ajudante, Ana Paula Carona Concei-
ção Baltazar. 12331457

ÉVORA

SEMAL � SOCIEDADE EBORENSE DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, talhão 27

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 478/710306;
identificação de pessoa colectiva n.º 500244235.

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

4 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861734

BOVINOSUL � PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Largo de 13 de Outubro, 1

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1898/
951128; identificação de pessoa colectiva n.º 503536466.

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

6 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861912

MARTINHO JOSÉ ROSADO ZAMBUJO, L.DA

Sede: Rua da Mouraria, 31, rés-do-chão

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 668/790212;
identificação de pessoa colectiva n.º 500382433.

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

14 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858164

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS
A NOVA EBORENSE, L.DA

Sede: Rua do Cicioso, 14-A

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 454/690213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500832633.

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

4 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861718

AZARUNÍVEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE AZARUJA, L.DA

Sede: Courelas de Azaruja, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 4 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2490/
20000714; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20000714.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios João Francisco Figueiredo Martins, casado com Maria Rosa
Vareta Augusto Martins na comunhão de adquiridos, residente em
Azaruja, Rua Lateral à Conde Azarujinha, lote 1, e Francisco Men-
des, casado com Vitória Mariana Valério Leal Mandes na comunhão
de adquiridos, residente em Azaruja, Courelas de Azaruja, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AZARUNÍVEL � Sociedade de Cons-
truções de Azaruja, L.da, tem a sua sede nas Courelas de Azaruja,
freguesia de São Bento do Mato, deste concelho.

§ único. Sem dependência de deliberação social, podem os geren-
tes criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional, bem como deslocar a sua sede, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto as seguintes actividades:
a) Indústria de construção civil e obras públicas;
b) Compra e venda de terrenos;
c) Comércio de materiais de construção;
d) Construção de imóveis para venda;
e) Compra de imóveis e revenda de imóveis;
f) Promoção e gestão de empreitadas;
g) Jardinagem e venda de plantas; e
h) Escavações e terraplenagens.
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2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações no ca-
pital de outras sociedades, mesmo que reguladas por leis especiais e
ou prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo ainda par-
ticipar em consórcios ou agrupamentos de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 500 000$, e corresponde à soma de duas quotas no igual valor no-
minal de 2 250 000$, uma de cada sócio.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 4 500 000$, podendo fazer supri-
mentos à sociedade qualquer dos sócios, nos termos que forem fixa-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por um ou mais gerentes, ficando, desde já, ambos
os sócios nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

§ 2.º Os actos de mero expediente podem ser assinados por qual-
quer um dos gerentes.

§ 3.º Para além dos poderes normais poderão os gerentes adquirir,
alienar, permutar ou onerar imóveis.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, sendo, contudo, neces-
sário o consentimento da sociedade na cessão a estranhos.

§ único. A sociedade, em primeiro lugar, e depois os demais só-
cios, terão sempre o direito de preferência na alienação das quotas.

ARTIGO 6.º

A amortização das quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Por falecimento do sócio;
b) Por interdição, insolvência ou falência judicialmente decretada

do titular da quota;
c) Se o sócio, durante três anos consecutivos, não comparecer em

nenhuma assembleia geral;
d) Quando a actividade de qualquer dos sócios seja nociva à socie-

dade e reconhecida pela totalidade dos outros sócios;
e) Por cessão ou divisão de quotas sem consentimento social;
f) Em caso de divórcio ou separação judicial de bens, desde que a

quota não fique a pertencer ao titular daquela; e
g) Por acordo ou consentimento do respectivo titular.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente proibido aos gerentes, individual ou colecti-
vamente, obrigar a sociedade em avales, fianças, abonações, letras
de favor ou quaisquer outros actos semelhantes, devendo tais actos,
se forem praticados, ser considerados da responsabilidade do gerente
que tenha neles intervindo.

ARTIGO 8.º

A sociedade só poderá dissolver-se nos casos indicados na lei, sen-
do partilhas e liquidação feitas de acordo com o que for deliberado
em assembleia geral, com as disposições legais em vigor na data da
dissolução.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09859020

MIRANDA FERRÃO � JOALHEIROS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 29, 7000 Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2491/
20000714; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000714.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios Fernando de Miranda Ferrão e mulher, Joana Maria Rocha de

Miranda Ferrão, casados em comunhão geral e residentes em Évora,
na Rua de 5 de Outubro, 29, e Fernanda Marieta Rocha de Miranda
Ferrão, solteira, maior, residente em Évora, na Rua dos Mercado-
res, 106, 1.º, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miranda Ferrão � Joalheiros, L.da, e
tem a sua sede nesta cidade, na Rua de 5 de Outubro, 29, freguesia
da Sé e São Pedro.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional, bem como deslocar a sua sede, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de relógios, prata e ouro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas no igual
valor nominal de 4000 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Fernando de Miranda Ferrão e Joana Maria Rocha de Miranda
Ferrão, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente à só-
cia Fernanda Marieta Rocha de Miranda Ferrão.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito
de preferência, em primeiro lugar, se para tanto estiver habilitada,
e, em segundo lugar, aos restantes sócios.

ARTIGO 5.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos necessá-
rios, nos termos e condições deliberados em assembleia geral, po-
dendo ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações su-
plementares de capital até ao montante de 10 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada
de caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes, entretanto nome-
ados.

2 � São, desde já, nomeados gerentes os sócios Fernando de
Miranda Ferrão e Joana Maria Rocha de Miranda Ferrão.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade é necessário e suficiente a assinatura de
um gerente.

§ único. Em caso algum poderão os gerentes obrigar a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras
de favor, avales, fianças, abonações ou actos semelhantes.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09859039

EVORAGOLF � CAMPOS DE GOLF, L.DA

Sede: Quinta de Nossa Senhora da Conceição, 7000 Évora

Capital social: 1 250 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1856/
950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503456233; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 e 2-0; números e data das apresentações:
3 e of. 4 e 5/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 1 000 000$ para 1 250 000$, tendo sido alte-
rado parcialmente o contrato em relação aos artigos 1.º, 2.º e 3.º
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e substituição do artigo 9.º do pacto, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EVORAGOLF � Campos de Golf,
L.da, e tem a sua sede em Évora, na Quinta de Nossa Senhora da
Conceição, freguesia de Évora (Sé), concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e exploração de cam-
pos de golfe; exploração turística de caça e pesca, agro-turismo, ru-
ral e de habitação com restauração e similares; compra e venda de
imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 250 000$, e corresponde à soma das
seguintes quatro quotas: uma de 500 000$, pertencente ao sócio
Herman Christiaan Jurjaan Van Beuningen, uma de 250 000$, per-
tencente ao sócio Hendrik Adriaan Van Beuningen, uma de 250 000$,
pertencente ao sócio Frederik Willem Herman Van Beuningen, e uma
de 250 000$, pertencente ao sócio Aart Bastiaan Mensink.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos legalmente exigidos e, ainda, por
deliberação tomada unanimemente pelos sócios presentes, ou seus
legais representantes, em assembleia geral extraordinária convocada
por meio de carta registada enviada com aviso de recepção e com,
pelo menos, 120 dias de antecedência, sendo a liquidação e partilha
efectuadas de acordo com a deliberação tomada em assembleia geral
e com as disposições legais em vigor, à data da dissolução.

Cessaram funções de gerência Hendrik Adriann Van Beuningen;
Frederik Willem Herman Van Beuningen; e Aart Bastiaan Mensink,
por renúncia, de 10 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09859012

AUTO RÁPIDA EBORENSE, L.DA

Sede: Parque Industrial, sector 7, lote 35

Capital social: 800 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1624/
930604; identificação de pessoa colectiva n.º 503004154.

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

4 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861483

ARTUR DA SILVA BARREIROS & C.A, L.DA

Sede: Rua de Diana de Liz, 3-A

Capital social: 125 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 287/530415;
identificação de pessoa colectiva n.º 500031762.

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

4 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861530

3/5 PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Quinta da Bem Espera, Canaviais

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1841/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503424650.

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

6 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858024

CLINALAMO � CLÍNICA MÉDICA DOS ALAMOS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta dos Alamos,
2.ª fase, Rua B, lote 3

Capital social: 4 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2050/
970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503798657.

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

4 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861785

AMAS DO CARDEAL � SOCIEDADE DE HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Sede: Rua das Amas do Cardeal, 4-A

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1123/
880921; identificação de pessoa colectiva n.º 502047607.

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

24 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858822

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DA MOITA
E DO BARROCAL DO DEGEBE, L.DA

Sede: Quinta da Boa Esperança, Canaviais

Capital social: 6 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1156/
890130; identificação de pessoa colectiva n.º 502108282.

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

24 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858857

JOSÉ VARELA SOFIO, L.DA

Sede: Largo de Luís de Camões, 16 a 18

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2049/
970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503813214.

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

14 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858199
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CRAZY-CARS � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E LAZER, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, Rua C, lote 3,
7000 Évora

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2492/
20000717; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20000717.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual são
sócios Carlos Manuel de Matos Pinto, divorciado, e Maria Stela
Campos Vaz Caeiro Pinto, solteira, maior, residentes em Évora,
Estrada da Chainha, Alto e Bombeja, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CRAZY-CARS � Gestão e Explo-
ração de Actividades Desportivas e Lazer, L.da, tem a sua sede na
Zona Industrial da Horta das Figueiras, Rua C, lote 3, freguesia
da Horta das Figueiras, concelho de Évora, e durará por tempo
indeterminado.

§ único. A gerência fica, desde já, autorizada a deslocar a sede social
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como a criar sucursais, delegações, escritórios
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e exploração de instalações
e espaços desportivos e de lazer, nomeadamente pistas de kartings
e similares, produção e organização de manifestações desportivas,
comércio a retalho e por grosso de veículos motorizados, nomeada-
mente kartings e similares, venda e aluguer de equipamentos des-
portivos e de lazer, bem como de acessórios e material de apoio.
Exploração ou cedência de bar de apoio à realização de eventos
desportivos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 100 000$, equivalente a 5486 euros e 78 cêntimos, e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 660 000$,
pertencente ao sócio Carlos Manuel de Matos Pinto, e o restante,
no valor de 440 000$, pertencente à sócia Maria Stela Campos Vaz
Caeiro Pinto.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares desde
que a assembleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social até 10 vezes o capital exis-
tente à data da deliberação que o exigir.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, care-
cendo do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, ten-
do, neste caso, os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e só de-
pois a sociedade, o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em
assembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

2 � Ambos os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-

tura de um só gerente.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou, por qual-

quer outra forma, sujeita a apreensão ou venda judicial;
c) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente

decretada; e
d) Por falecimento do sócio e não tendo o mesmo cônjuge, des-

cendentes ou ascendentes.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b), c) e
d) do número anterior, será feita pelo preço apurado através do
balanço expressamente realizado para o efeito.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09859055

BALTAZAR, L.DA

Sede: Largo de 13 de Outubro, 8

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2038/
961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503782246.

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

14 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858202

CLÍNICA DOS ALAMOS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta dos Alamos, 2.ª fase, Rua G,
lote 21, rés-do-chão

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1958/
960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503674648.

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

14 de Julho de 2000. �  A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09858229

MORA

JOÃO MANUEL, FILHA & SOBRINHO, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 23, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 32/870429;
identificação de pessoa colectiva n.º 501808701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos exercícios dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. �  A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 02635445

SOCIEDADE AGRO-CINEGÉTICA
HERDADE DO OUTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 133/000719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502430400; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/000719.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 400 000$ para
5000 euros e alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º da
Sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A Sociedade continua a ter a denominação de Sociedade Agro-
-Cinegética Herdade do Outeiro, L.da, e tem a sua sede no Monte do
Outeiro, freguesia de Brotas, concelho de Mora.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de três quotas, uma no valor
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nominal de 1668 euros, pertencente à sócia Maria Isabel de Sousa
Torres Vaz Freire, e duas quotas no valor nominal de 1666 euros
cada, pertencentes uma à sócia Maria Rita de Sousa Vaz Freire Sousa
Machado e outra à sócia Maria Matilde de Sousa Torres Vaz Freire,
respectivamente.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. �  A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 02635453

TERRANAGRO � SOCIEDADE COMERCIAL
E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua Velha, 1-A, Pavia, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 113/980417;
identificação de pessoa colectiva n.º 504130293.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. �  A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 02635470

PINTO & FILHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Mora

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 15/800116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500911738.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. �  A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 02635461

MOURÃO

INFORTES � INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 50; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504410148.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 31 de Ju-
lho foram depositados na pasta respectiva os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

31 de Julho de 2000. �  O Ajudante, António Manuel Guerreiro
Serrano. 01516361

FARO
ALBUFEIRA

ALBUPINTURAS � CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS
DE ACABAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2192/
20000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505069377; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20000725.

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Julho de 2000, a fl.
89 do livro n.º 23-A no Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBUPINTURAS � Construção
Civil e Serviços de Acabamento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale da Azinheira,
freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na construção civil e serviços de
acabamento, empreitadas e subempreitadas, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim. Comercialização de tin-
tas e vernizes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros (correspondentes a
3 007 230$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Ajudante, Raul Manuel Soares Fer-
reira. 10003240

LAGOA

SOCIEDADE DE BAR DO LARGO DO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Largo do Carvoeiro, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 350/200287; identificação de pessoa colectiva n.º 501785698.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387217
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PRECAL � INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cerca do Nascimento,
lote 14, rés-do-chão, direito, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 560/300987; identificação de pessoa colectiva n.º 500828210.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 09570390

TURIQUINTAS � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Alporchinhos, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 398/871007; identificação de pessoa colectiva n.º 501881786.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06386849

ALDIAMAR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Vila Senhora da Rocha, Alporchinhos, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1152/280297; identificação de pessoa colectiva n.º 503894605.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06386865

SINTRA & MARTINS, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, Edifício Jorge Pereira, L.da,
loja C, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1013/950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503409359.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387012

AUTO PNEUS DO PARCHAL � COMÉRCIO
DE PNEUS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, à Passagem de Nível
do Parchal, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1021/950428; identificação de pessoa colectiva n.º 503413658.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 13791834

SÉRGIO PEREIRA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Urbanização das Marinhas, lote 5, Parchal,
Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1137/140197; identificação de pessoa colectiva n.º 503811190.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 13791850

NOGUEIRA E FALCÃO, L.DA

Sede: Calvário, Estrada Nacional n.º 125, rés-do-chão,
Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 302/210786; identificação de pessoa colectiva n.º 501714049.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387047

MONTEIRO & QUARESMA, L.DA

Sede: Bairro do Arade, Banda E, 16, Ferragudo

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 799/920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502689439.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 13791826

LANTERNA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua da Foz do Arade, Parchal, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 799/920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502689439.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06386857

DUPLEX � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Largo de Marcelino Franco, 5, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 460/220488; identificação de pessoa colectiva n.º 501970126.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387039

PARAÍSO DA ROCHA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta de São Pedro, lote 107, rés-do-chão,
Mexilhoeira da Carregação, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1093/960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503668605.
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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 1999.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 13790919

GASTRONOMIA COLOSSEUM, L.DA

Sede: Salcicos ou Chamuscas, lote 3346,
Estrada de Benagil, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1150/260297; identificação de pessoa colectiva n.º 503832359.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387691

J. VELOSA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Casa Velosa, Alagoas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1250/161098; identificação de pessoa colectiva n.º 504255061.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387241

BANCROFT & INÁCIO, L.DA

Sede: Largo do Carvoeiro, Rua do Paraíso, 2,
Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1313/040899; identificação de pessoa colectiva n.º 504598864.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 08345155

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DO PARCHAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casa Alecrim, Vale Covo, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1267/040399; identificação de pessoa colectiva n.º 504537253.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387667

PORTALOR � SOCIEDADE DE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Sede: Estrada de Carvoeiro, 8400 Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 802/100292; identificação de pessoa colectiva n.º 502718226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � O Conservador, Horácio Manuel Tavares
de Carvalho. 06387152

LAGOS

JOSÉ JOAQUIM SEROMENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 473/820122;
identificação de pessoa colectiva n.º 501246355; data: 27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738197

MONTE AZEVEDO � INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 897/910702;
identificação de pessoa colectiva n.º 502115572; data: 27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738200

A. G. ALBINO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1936/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504305387; data:
23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738669

APARTVILAS � CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS
E VILAS TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1229/
910823; identificação de pessoa colectiva n.º 502616008; data:
23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738251

COLIPRAIA � CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 882/911022;
identificação de pessoa colectiva n.º 502067675; data: 23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738260

CLILAGOS � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1952/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504433067; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738502

OCEANO À VISTA � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1939/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504460307; data:
28062000.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738480

FERNANDO FONTES � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1894/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504156683; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738464

GRILO & RUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1852/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504003895; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738456

GRILO & RUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1852/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504003895; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1998.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738448

BOMBORDE � JORNAIS, REVISTAS E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1558/
941014; identificação de pessoa colectiva n.º 503287245; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738430

BAILOTE, SOUSA & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1636/
950821; identificação de pessoa colectiva n.º 503472751; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738367

BAILOTE, SOUSA & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1636/
950821; identificação de pessoa colectiva n.º 503472751; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1998.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738359

SERROS, AREIAS E BRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 931/920513;
identificação de pessoa colectiva n.º 502138416; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738375

SEC � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
CINEMATOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 616/860113;
identificação de pessoa colectiva n.º 501635009; data da apresenta-
ção: 19052000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737211

SILVA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 206/710512;
identificação de pessoa colectiva n.º 500248168; data da apresenta-
ção: 17052000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737203

FIGUEIREDO CORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1640/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503490210; data da
apresentação: 300500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737220

LINA & JORGE GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1942/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504365908; data da
apresentação: 31052000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737238

ADEGA TÍPICA OS ZÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1310/
920513; identificação de pessoa colectiva n.º 502765917; data da
apresentação: 260500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737246

AMADO BATISTA & REGALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 566/841121;
identificação de pessoa colectiva n.º 501530975; data da apresenta-
ção: 300500.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737254

FLORIMUNDO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 547/840409;
identificação de pessoa colectiva n.º 501434950; data da apresenta-
ção: 300500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737262

L. G. LUSIBÉRIOS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 891/881230;
identificação de pessoa colectiva n.º 502084987; data da apresenta-
ção: 30052000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737270

CERRO & PAULO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 645/860806;
identificação de pessoa colectiva n.º 501698531; data da apresenta-
ção: 150500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737289

HERDADE DA SINCEIRA � SOCIEDADE
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1425/
930419; identificação de pessoa colectiva n.º 501605304; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738170

LAGOSINTER � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2006/
990923; identificação de pessoa colectiva n.º 503492825; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738162

TECNOCAIXILHO � CAIXILHARIA, ALUMÍNIOS
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1879/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504103512; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738154

CONCEIÇÃO & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 959/900801;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157860; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1998.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738413

CONCEIÇÃO & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 959/900801;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157860; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738405

OLIVEIRA & DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 829/920528;
identificação de pessoa colectiva n.º 502002018; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738421

DUASANTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1898/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504171305; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738316

MULTI-LIMPEZAS E MANUTENÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1394/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502912901; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738308

ANA PAULA OLIVEIRA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1871/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 502811986; data:
23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737017
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MARMOLAGOS � MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1339/
920729; identificação de pessoa colectiva n.º 502811986; data:
23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737033

ESTALEIROS LACOBRINAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 904/890127;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101571; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738383

A TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA LAGOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 898/900628;
identificação de pessoa colectiva n.º 502135387; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738391

ZAMZIM MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1365/
921014; identificação de pessoa colectiva n.º 502860006; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07736983

DOCE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1810/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503882321; data:
23062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07737025

MARQUES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 949/
890426; identificação de pessoa colectiva n.º 502151420; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07736940

CLASSEGÁS � INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2018/
991102; identificação de pessoa colectiva n.º P504698320-52487;
data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07736959

MARINA DE LAGOS � ESPAÇOS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1542/
940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503304018; data:
27062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07736975

LAGOSGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1118/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502377712; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 07736967

ROYAL LAGOS COMPANY � COMÉRCIO
DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1991/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504513273; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738510

LAURINDO DIAS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1940/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504461052; data:
28062000.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativamente ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11738499

MONCHIQUE

ALFREDO & BATISTA, L.DA

Sede: Caldas de Monchique, Lageado, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 58/
090586; data da apresentação: 000726.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Paulo Sérgio Nu-
nes Furtado. 05769051

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

AGRO-MARCOS & MACHORRO, S. A. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 118; identificação de pessoa colectiva n.º 503429953;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000724.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de exercício de 1999, e foi efectuado o seguinte
acto de registo:

a) Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 11.º, n.º 3.
Forma de obrigar: a assinatura do gerente Eduardo Gonçalves

Marcos.

26 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 13380095

FORNOS DE ALGODRES

JOMATRANS, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrí-
cula n.º 136; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000725.

Certifico que entre José Carlos Marques de Sousa e Maria Amélia
Tenreiro Sousa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma JOMATRANS, Transportes, L.da,
e vai ter a sua sede em Casal do Monte, na freguesia de Queiriz,
concelho de Fornos de Algodres.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, filiais ou outras formas de repre-
sentação onde e quando quiser.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes de mercadorias na-
cionais e internacionais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, equivalente a 10 024 100$, e corresponde à soma de
duas quotas no valor de 25 000 euros cada uma, equivalentes cada
uma a 5 012 050$, e pertencentes uma a cada um dos sócios José
Carlos Marques de Sousa e Maria Amélia Tenreiro Sousa.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada por ambos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes, os quais poderão não
ser remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a da gerente Maria Amélia Tenreiro Sousa.

5.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios da mesma, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos seme-
lhantes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em primei-
ro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital na proporção das suas quotas e até ao
montante de 20 000 000$, mediante deliberação tomada por unani-
midade de votos.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

A sociedade por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades mesmo com
objecto diferente do seu.

10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos cele-
brados em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da
obtenção do seu registo definitivo.

Está conforme com o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Manuela Rocha No-
bre Pacheco. 10678590

MEDA

TAVARES E PASCOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 81; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 501654925; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 4 e
5/20000726.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, o ex-sócio
Adalberto Pompeu Pacheco Pascoal, cessou as funções de gerente
na sociedade com a denominação em epígrafe, por renúncia, em 26 de
Junho de 2000.

Certifico, ainda, que pela inscrição n.º 4, foi aumentado o capital
social de 1 000 000$ para 1 002 410$, sendo o montante do au-
mento de 2410$, realizado em dinheiro, e subscrito pelos sócios para
reforço das suas quotas, da seguinte forma: sócio António José Melão
Tavares, 1205$, e sócia Maria Iracema Correia Almeida Tavares,
1205$. Por consequência, foi alterado o artigo 3.º do pacto social,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada sócio, António José Melão Tavares e Maria Ira-
cema Correia Almeida Tavares.

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

27 de Julho de 2000. � A Conservadora interina, Maria Manuela
Esteves da Silva Abrantes. 01359584

LEIRIA
ANSIÃO

CERÂMICA ESTRELA DO PONTÃO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 77/690807;

identificação de pessoa colectiva n.º 500061726; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 2/000717.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 1997-2000, por
deliberação de 31 de Março de 2000, com a seguinte composição:

Conselho de administração: presidente, Mário Furtado dos San-
tos; administrador-delegado, Luís Mário Cardo Furtado; administra-
dora, Filomena Maria Cardo Furtado dos Santos.

Conselho fiscal: presidente, Pinto Castanheira & Marques de Al-
meida, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo
Dr. José Joaquim Marques de Almeida; vogais: Helena Maria Gon-
çalves da Silva Vieira e Palmira Adriana Marques Coimbra Furtado.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 06856764

BOMBARRAL

DUARTE SOUSA & MIL-HOMENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 31/
790321; identificação de pessoa colectiva n.º 500088934; recebido
em 30062000.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992589

HAMBURGARIA E PIZZARIA PERLÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 435/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503420743; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992490

CIBLOCO � PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 154/
831004; identificação de pessoa colectiva n.º 501415724; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992384

AGRIFANHA � COMÉRCIO AGRÍCOLA
E ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 299/
910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502485310; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992864

PEREIRA & BARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 213/
871030; identificação de pessoa colectiva n.º 500699550; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992872

BOMBÉBÉ � VESTUÁRIO PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 525/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504138812; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992856

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
O PINHEIRO MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 12/
780725; identificação de pessoa colectiva n.º 500768285; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992902

NEOCIPROL � COBERTURAS PRÉ-ESFORÇADAS
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 78/
791227; identificação de pessoa colectiva n.º 500869324; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992325

JOSÉ DIAS SOUTO RATOLA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 163/
850110; identificação de pessoa colectiva n.º 501618775; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992848

OURIBAL � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 548/
990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504549790; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993003

ALBERTO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 71/
680517; identificação de pessoa colectiva n.º 500012989; recebido
em 30062000.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993402

DONPLÁS � PLÁSTICOS FLEXÍVEIS
PARA PIROTÉCNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 351/
920825; identificação de pessoa colectiva n.º 502826177; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992724

AMORIM & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 95/
800930; identificação de pessoa colectiva n.º 501100610; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992317

FGP � FONSECA, GARCIA & PRAZERES, COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 268/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502284277; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992996

FIALHO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 22/
751103; recebido em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993410

FRUTAFRESCA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 427/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503400696; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 10115838

CIPROL � PRODUTOS PRÉ ESFORÇADOS
DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 133/
820323; identificação de pessoa colectiva n.º 500064440; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992368

SURGI 3 RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 188/
861114; identificação de pessoa colectiva n.º 501744690; recebido
em 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993194

MADEIRAS FÉLIX, COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 357/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502870400; recebido
em 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993224

GARRUDO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 83/
230202; identificação de pessoa colectiva n.º 500125457; recebido
em 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do Car-
mo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13993216

FRUTO-HORTÍCOLA DA DELGADA DE BERNARDINO
D. A. FERREIRA & ANTÓNIO P. A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 178/
860521; identificação de pessoa colectiva n.º 501672443; recebido
em 28062000.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992066

CONSTRUÇÕES DO PÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 317/
911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502627638; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992562

NUTEA DE PORTUGAL � AGRO INDÚSTRIA
E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 319/
911025; identificação de pessoa colectiva n.º 502752165; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992570

SANTOS & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 121/
820107; identificação de pessoa colectiva n.º 501227040; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992597

LACACOR � PINTURAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 456/
960112; identificação de pessoa colectiva n.º 502918950; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992473

HORTO POENSE � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HORTÍCOLA DO PÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 173/
851025; identificação de pessoa colectiva n.º 501553045; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992520

MANUEL RODRIGUES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 132/
820319; identificação de pessoa colectiva n.º 501415211; recebido
em 30062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, em exercício, Maria do
Carmo Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 13992600

LEIRIA

SIMLIS � SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO LIS, S. A.

Sede: Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6815/
20000210; identificação de pessoa colectiva n.º P504864688; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20000210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato foi criado pelo Decreto-Lei n.º 543/99, de 13 de Dezembro,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 288, de 13 de De-
zembro de 1999.

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso Carrei-
ra. 11686146

MARINHA GRANDE

DISTRIGRANDE � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1300; identificação de pessoa colectiva n.º 503367974.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634590

JM CAM � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1838; identificação de pessoa colectiva n.º 504689509.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635090

CÔNCAVO-CONVEXO � PROJECTOS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1782; identificação de pessoa colectiva n.º 504437615.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635120

IMA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 500056102.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635502

CARJON � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1206; identificação de pessoa colectiva n.º 503129321.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635340

L. A. V. � POLIMENTO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1863; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000124.

Certifico que entre Artur Manuel Violante Madeira, casado com
Maria Lisete Soares Serrano Madeira na comunhão de adquiridos,
residente na Rua Sete, 78, Camarnal, Marinha Grande, e Vítor Ma-
nuel Soares Madeira, solteiro, maior, residente na Rua Sete, 78,
Camarnal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de L. A. V. � Polimento de
Moldes, L.da

2.º

Tem a sua sede social na Rua Sete, 78, lugar do Camarnal, fregue-
sia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, podendo ser
transferida para outro local, dentro do mesmo ou para concelho
limítrofe, por simples deliberação da gerência.

3.º

O seu objecto social é o de polimento e acabamento de moldes
metálicos.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e dele pertence uma quota de 3750 euros ao sócio Vítor Manuel
Soares Madeira, e uma outra de 1250 euros ao sócio Artur Manuel
Violante Madeira.

§ 1.º Por decisão maioritária dos sócios podem ser exigíveis pres-
tações suplementares de capital, até ao décuplo do capital social.

§ 2.º Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades.

5.º

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

§ 1.º A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de um
gerente, ou com a de um procurador que actuará dentro dos limites
do mandato que lhe for conferido.

§ 2.º A sociedade poderá nomear gerentes, mesmo a ela estranhos,
desde que haja acordo prévio de todos os sócios.

6.º

Entre os sócios são livremente permitidas as cessões e divisões de
quotas, carecendo a cessão do consentimento do outro sócio, dado
por escrito.

§ 1.º Deverá o sócio que pretenda ceder a sua quota comunicar à
sociedade e ao outro sócio por carta registada com aviso de recep-
ção os elementos essenciais da cessão, dispondo aquele de um prazo
de 30 dias para exercer a sua preferência.

7.º

Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de Dezem-
bro, devendo apresentar-se as contas de modo a poderem ser apre-
ciadas e votadas dentro dos 90 dias seguintes.

8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
siste com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito, devendo aqueles escolher um de entre
eles que os represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

9.º

Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários os sócios, que pro-
cederão à liquidação e partilha dos haveres sociais na forma delibe-
rada em assembleia geral.

10.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, pu-
blicações e registo, de compra de viaturas e de bens imóveis, e
aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro co-
mercial, até ao registo definitivo efectuadas pelos gerentes, fi-
cando desde já os gerentes autorizados a efectuar o levantamento
das quantias necessárias a sair da conta iniciar, aberta em nome
da sociedade, no Banco Comercial Português, S. A., na agência da
Marinha Grande.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08895635

MALTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1527; identificação de pessoa colectiva n.º 503862533.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635014

NICOLAS CORREA PORTUGAL � EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 993; identificação de pessoa colectiva n.º 502574763.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634573

JOÃO CARLOS SANTOS � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ELECTROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1626; identificação de pessoa colectiva n.º 504105892.
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Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635316

LOJA DO VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1733; identificação de pessoa colectiva n.º 504330969.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12635286

TRANSOGÁS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES,
ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 204; identificação de pessoa colectiva n.º 500287090.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12634980

PORTO DE MÓS

PEDRA MC � MÁRMORES COMPACTOS E PEDRAS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1520/20000720; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20000720.

Certifico que entre IEG � Importação e Exportação, L.da, Gon-
çalo Nuno Beato de Matos, casado com Maria Isabel Nascimento
Ribeiro Beato Matos na comunhão geral, e Lino Dinis Coelho Be-
ato, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedra MC � Mármores Com-
pactos e Pedras Naturais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Cabeço do Roxo, fre-
guesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comercialização de pedras naturais e derivados e comercialização de
materiais de construção civil.

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
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
2500 euros, pertencente à sócia IEG � Importação e Exportação,
L.da; uma de 2400 euros, pertencente ao sócio Gonçalo Nuno Beato
de Matos, e uma de 100 euros, pertencente ao sócio Lino Dinis Co-
elho Beato.

2 � 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.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, compete aos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes o sócio Gonçalo Nuno Beato de Matos e Gonçalo Nuno Co-
elho Beato e Lino Dinis Coelho Beato, ora outorgantes, estes dois
por indicação da sócia IEG � Importação e Exportação, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Gonçalo Nuno Beato de Matos.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina Gar-
cia Gomes. 11951370

LISBOA
AZAMBUJA

SUPERAZAM � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 591/
991105; data: 29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 5.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 11386517
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J. MATEUS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 570/
990504; data: 29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 5.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482035

AGROVIDAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 353/
841130; identificação de pessoa colectiva n.º 501518150; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 7.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07481519

COMSABER � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 334-
-A/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502890657; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência aos exercícios de 1998 e 1999, tendo
ficado depositado em pasta os documentos anotados sob os
n.os 12 e 13.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482108

AVINOVA � AVÍCOLA VILA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 32/
650618; identificação de pessoa colectiva n.º 500039682; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência aos exercícios de 1998 e 1999, tendo ficado
depositado em pasta os documentos anotados sob os n.os 17 e 18.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482094

NÓNIO � ENGENHARIA E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 283/
910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502588551; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 62.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482019

AGROVIL � AGRÍCOLA DE AZAMBUJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 30/
650115; identificação de pessoa colectiva n.º 500011958; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado deposi-
tado em pasta os documentos anotados sob o n.º 20.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482086

ZOOPAN, COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 125/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501063110; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 12.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482078

JOSEBELA � SEMENTES E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 261/
901206; identificação de pessoa colectiva n.º 502470712; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 20.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482060

PAPÉRRI � PAPELARIA E BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 172/
860114; data: 29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 18.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07481500

ANTÓNIO ANTUNES MADEIRA BARROSO,
HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 49/
720328; identificação de pessoa colectiva n.º 500022780; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 23.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07481535

ESCAVAÇÕES TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 540/
980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504215027; data:
29062000.
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Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 14.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07481527

SOLAR DA AMIZADE � LAR PARA IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 551/
980819; identificação de pessoa colectiva n.º 504255851; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 14.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482116

EQUINELA � COMÉRCIO ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 360/
931014; identificação de pessoa colectiva n.º 503085421; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 5.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482051

PERALTA & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 505/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 504076515; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 26.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482043

J. MATEUS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 579/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504623460; data:
29062000.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depo-
sitado em pasta os documentos anotados sob o n.º 8.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Silva
Ferrão. 07482027

CADAVAL

TRANSPORTES NUNO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 243/
920807; identificação de pessoa colectiva n.º 501320199.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442894

JAIME MÁRIO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 10/
731213; identificação de pessoa colectiva n.º 501055363.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442886

CARMATIFIL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 184/
891023; identificação de pessoa colectiva n.º 502237856.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442860

ZOOQUÍMICA � COMÉRCIO PRODUTOS QUÍMICOS
E ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 172/
881114; identificação de pessoa colectiva n.º 502063793.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442843

AVIBOIÇA � SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE AVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 283/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503216119.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442851

BOAVENTURA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 22/
740904; identificação de pessoa colectiva n.º 500568677.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas de
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08442720
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CASCAIS

ROSAREIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2628-
-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; núme-
ros e data das apresentações: 30 e 31/000530.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º (corpo), 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção (inscrição n.º 5 � apresentação n.º 31/000530):

1.º

A sociedade adopta a firma Fonseca & Rola � Sociedade de Cons-
trução Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua do Lavadouro, Vivenda
Fonseca e Rola, em Bicesse, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e encontra-se divi-
dido em duas quotas: uma de 902 169$, pertencente ao sócio Er-
nesto Roquete Fonseca Rola, e outra de 100 241$, pertencente à
sócia Maria Gertrudes Machado Gaiola Rola.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, pertencem ao sócio Ernesto Roquete Fonseca Rola, que
fica desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

2 � Nos poderes de gerência incluem-se os necessários para:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Contrair empréstimos; e
c) Alienar e onerar bens móveis e imóveis pertencentes à socie-

dade.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 30/
000530.

Cessação de funções de gerente de Joaquim dos Santos Alves Rosa,
por renúncia, em 16 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 10857486

LISBOA � 1.A SECÇÃO

A. FERNANDES DA COSTA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 807; identificação de pessoa colectiva n.º 500885249; data:
1999/12/21.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Palma.
11359609

ANTÓNIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 657; identificação de pessoa colectiva n.º 500541922; data:
99/11/23.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11322039

ANTÃO, SANTOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 651; identificação de pessoa colectiva n.º 500022003; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350040

ALCAZAR � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6523; identificação de pessoa colectiva n.º 503838047; data: 99/
11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350024

ARMAZÉNS LISBOA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 115; identificação de pessoa colectiva n.º 502111224; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350261

ARMAZÉNS QUINQUILHARIAS A BRINCLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 877; identificação de pessoa colectiva n.º 500029580; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350270

AUTO PAULA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 296; identificação de pessoa colectiva n.º 500036632; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11384280
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DOMINGOS PEREIRA SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 108; identificação de pessoa colectiva n.º 500545375; data:
99/11/26.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11322012

DANTAS, FELGUEIRAS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4501; identificação de pessoa colectiva n.º 503176540; data: 99/
11/26.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11322063

AZINOR � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 114; identificação de pessoa colectiva n.º 501727639; data:
99/11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10473416

ASHA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 595; identificação de pessoa colectiva n.º 500779422; data:
99/11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10941258

ESTEVES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 56 386; identificação de pessoa colectiva n.º 501219013; data:
1999/12/21.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11356898

AFONSO & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4572; identificação de pessoa colectiva n.º 503206725; data:
1999/12/20.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10854347

BRINDIPA � COMÉRCIO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 550; identificação de pessoa colectiva n.º 501503900; data:
1999/12/20.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11356928

A. JORGE & M. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7099; identificação de pessoa colectiva n.º 504016970; data:
1999/12/20.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 13709577

ADONIX PORTUGAL � INFORMÁTICA
DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6554; identificação de pessoa colectiva n.º 502050098; data:
1999/12/15.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11358750

ADELINA NUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4433; identificação de pessoa colectiva n.º 503155764; data:
1999/12/15.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08906009

DOCE & FRESCO � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7098; identificação de pessoa colectiva n.º 504022296; data:
1999/12/15.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11327839
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EUROCANADA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6086; identificação de pessoa colectiva n.º 503687561; data:
1999/12/16.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10158790

EDITORA ULISSEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 835; identificação de pessoa colectiva n.º 500090378; data:
99/11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350733

DRUMHILL IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7930; identificação de pessoa colectiva n.º 504565168; data: 99/
11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350687

DRUMHILL HOLDINGS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7930; data: 99/11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350679

ANDRADE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7748; identificação de pessoa colectiva n.º 500554008; data: 99/
11/26.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350644

BIJUMUNDIAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4476; identificação de pessoa colectiva n.º 503175439; data: 99/
11/25.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350610

BIJUCACÁ � BIJUTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5558; identificação de pessoa colectiva n.º 503573083; data: 99/
11/25.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350431

A MOBILADORA DA RUA BARÃO SABROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 956; identificação de pessoa colectiva n.º 500036670; data:
1999/11/24.

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

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11302798

A. SANCHES & SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 763; identificação de pessoa colectiva n.º 500001870; data:
99/11/19.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331038

ATIVE � ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 873; identificação de pessoa colectiva n.º 500550093; data:
99/11/15.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 05959217

AMARINA & EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 444; identificação de pessoa colectiva n.º 501591907; data:
99/11/15.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 05959225
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AUTO BALAIA � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1916; identificação de pessoa colectiva n.º 501713409; data: 99/
11/15.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10007423

ESTEVES & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 983; identificação de pessoa colectiva n.º 500510032; data:
99/11/22.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11321130

ARAÚJO, BRAGA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3292; identificação de pessoa colectiva n.º 502838531; data: 99/
11/22.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11320966

BONJARDIM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 607; identificação de pessoa colectiva n.º 500489840; data:
99/11/22.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331992

ENGIPRE � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1937; identificação de pessoa colectiva n.º 502387718; data: 99/
11/22.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350113

BELICA � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7023; identificação de pessoa colectiva n.º 503997749; data: 99/
11/22.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350121

DINIZ & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 982; identificação de pessoa colectiva n.º 500341796; data:
99/11/22.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331917

A. GOUVEIA PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3606; identificação de pessoa colectiva n.º 502914521; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331925

ARO � IMAGENS MÉDICAS INTEGRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1098; identificação de pessoa colectiva n.º 502250461; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10841555

AUTO TÁXIS REBOLUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2437; identificação de pessoa colectiva n.º 500456321; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10158570

ECOEXPOR � EMPRESA COMERCIAL
PARA EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1209; identificação de pessoa colectiva n.º 502265523; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11329149
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DESO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5805; identificação de pessoa colectiva n.º 503615170; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331712

AUSCULT � CONTROLO, AUSCULTAÇÃO
E SEGURANÇA DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6564; identificação de pessoa colectiva n.º 503842729; data: 99/
11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331720

AUTO TÁXIS BORGES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 925; identificação de pessoa colectiva n.º 500456950; data:
99/11/18.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331747

AURORA & IDALINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 808; identificação de pessoa colectiva n.º 500544271; data:
1999/11/25.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10606912

AGROLEICO � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 787; identificação de pessoa colectiva n.º 501422790; data:
1999/11/25.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11351390

ANCESTRAL � REPRODUÇÃO, RESTAURO
E CONSERVAÇÃO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6184; identificação de pessoa colectiva n.º 503718017; data: 99/
11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330988

ARES BLANCO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 319; identificação de pessoa colectiva n.º 500489904; data:
99/11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10836632

A TOSTA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 969; identificação de pessoa colectiva n.º 500585202; data:
99/11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08487189

AIRES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 854; identificação de pessoa colectiva n.º 502205296; data: 99/
11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08487111

DÁRIO DE ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 669; identificação de pessoa colectiva n.º 501697918; data:
99/11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10836390

AMÍLCAR SANTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4353; identificação de pessoa colectiva n.º 503127299; data: 99/
11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08487120
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BRUM, CAMILO & BOAVIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6384; identificação de pessoa colectiva n.º 503782912; data:
1999/12/21.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11492767

ESTRELASOL � GESTÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1891; identificação de pessoa colectiva n.º 502478810; data:
1999/12/21.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359277

EVOLUÇÃO � ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500102651; data:
1999/12/21.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08145032

A VENDEDORA DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 091; identificação de pessoa colectiva n.º 500005796; data:
1999/12/21.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
ao exercício de 1997.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08144680

ENSINUS � ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PARTICULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4303; identificação de pessoa colectiva n.º 503185043; data:
1999/12/21.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359692

ENSINUS � ESTUDOS TÉCNICOS
E PROFISSIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 79; identificação de pessoa colectiva n.º 502052341; data: 1999/
12/21.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359714

BAZAR DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 697; identificação de pessoa colectiva n.º 500545006; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10473718

AFONSO & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500845824; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10473750

ARCONTE � CONSULTORES DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6730; identificação de pessoa colectiva n.º 503901415; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359188

E. KAUFMANN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 124; identificação de pessoa colectiva n.º 500489572; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359102

AUTO-CENÁCULO REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 731; identificação de pessoa colectiva n.º 501076131; data: 1999/
12/17.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359110

EURODENTE � CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1061; identificação de pessoa colectiva n.º 501117458; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359137

AIRES DE ABREU � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1817; identificação de pessoa colectiva n.º 502491159; data:
1999/12/17.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11359064

AUTO TÁXIS MARTINS CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 55 369; identificação de pessoa colectiva n.º 500457387; data:
99/11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08783810

AUTO TÁXIS JOÃO FRANCISCO
ALMERINDA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8588; identificação de pessoa colectiva n.º 500453519; data: 99/
11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08377855

AUTO TÁXIS MADEIRA & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 421; identificação de pessoa colectiva n.º 500538956; data:
99/11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08783845

AUTO TÁXIS FAJAENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 081; identificação de pessoa colectiva n.º 500725900; data:
99/11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08377820

A TENTADORA � SUCESSORES ANTÓNIO
LOPES MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 742; identificação de pessoa colectiva n.º 500005540; data:
99/11/15.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08487170

A. V. DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 478; identificação de pessoa colectiva n.º 500489047; data:
99/11/12.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331470

ASTROLÁBIO � PRODUÇÃO DE TELEVISÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 251; identificação de pessoa colectiva n.º 502022531; data:
99/11/12.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331232

EVIMOVEL � CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 455; identificação de pessoa colectiva n.º 500820309; data:
99/11/12.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330104

EXTRINVEST � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8022; identificação de pessoa colectiva n.º 504482963; data: 99/
11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331208

10 NEX GESTÃO DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5683; identificação de pessoa colectiva n.º 503555835; data: 99/
11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331194

10 NEX INVESTIGAÇÃO DE ESTUDOS
DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6311; identificação de pessoa colectiva n.º 503764612; data: 99/
11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11331186

AUTO TÁXIS DAVID & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4500; identificação de pessoa colectiva n.º 503176559; data: 99/
11/11.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 08783780

A 2 S � GESTÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5004; identificação de pessoa colectiva n.º 503344753; data: 99/
11/25.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11258381

ARTERESTAURO � PINTURA E ESCULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 430; identificação de pessoa colectiva n.º 502124687; data: 99/
11/25.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11258390

ANTÓNIO JORGE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 500024650; data: 99/11/24.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350393

ALCAMÉ � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 925; identificação de pessoa colectiva n.º 500845549; data:
99/11/25.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11322047

ALBINO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 204; identificação de pessoa colectiva n.º 500013748; data:
99/11/23.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350377

BISCOITO, GRENACHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 599; identificação de pessoa colectiva n.º 500780242; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350350
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A. FERREIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 822; identificação de pessoa colectiva n.º 500001901; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10502831

ARMAZÉM DE TECIDOS E COMÉRCIO GERAL
DA PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 351; identificação de pessoa colectiva n.º 500316422; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350172

ANTÓNIO PIRES CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 613; identificação de pessoa colectiva n.º 501553100; data:
99/11/23.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
aos exercícios de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11320974

B. FONSECA � PROJECTOS E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 52 999; identificação de pessoa colectiva n.º 500819742; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350237

AFONSO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 338; identificação de pessoa colectiva n.º 500549931; data:
99/11/23.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11350288

AUDICAL � AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 443; identificação de pessoa colectiva n.º 501361650; data:
99/11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330970

BIZARRO & MILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 378; identificação de pessoa colectiva n.º 501578722; data: 99/
11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330937

BMML, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7599; identificação de pessoa colectiva n.º 504301330; data: 99/
11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330945

ESTÚDIO ESTEVES PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 872; identificação de pessoa colectiva n.º 500507074; data:
99/11/10.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11330929

BALAIA GEST, GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 62 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501615113; data:
99/11/15.

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10007458

BARCLAYS BANK PLC

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 612; identificação de pessoa colectiva n.º 502611553; data:
99/11/15.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas relativas
ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 11319690

EDIÇÕES CORREIO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2538; identificação de pessoa colectiva n.º 500507586; data: 99/
11/15.

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

Está conforme o original.

18 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Pal-
ma. 10844813

LISBOA � 3.A SECÇÃO

VIRGÍNIA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 399; identificação de pessoa colectiva n.º 502111291; apresen-
tação: 000629.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12486256

VINHOS E PETISCOS A MARIPOSA
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 516; identificação de pessoa colectiva n.º 500493790; apre-
sentação: 000629.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13698206

SALVOR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
HOTELEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 268; identificação de pessoa colectiva n.º 500239169; apre-
sentação: 000616.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12011762

TECOMAQUE � CENTRO DE TÉCNICA E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 480; identificação de pessoa colectiva n.º 500280959; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699970

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA
DO NEGRÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50; apresentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12266051

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TRINTA E UM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5567; identificação de pessoa colectiva n.º 503317730; apresen-
tação: 000628.

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

28 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 11413913

SANTOS & VAZ VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 071; identificação de pessoa colectiva n.º 500929084; apre-
sentação: 000609.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13747835

TABACARIA ARDÓSIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 381; identificação de pessoa colectiva n.º 501402365; apre-
sentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13708074

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES J. PEDRO
& ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2201; identificação de pessoa colectiva n.º 502369736; apresen-
tação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12514691

SOCIEDADE AGRÍCOLA PEDRO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 018; identificação de pessoa colectiva n.º 501894748; apre-
sentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703943
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SOCIEDADE DISTRIBUIDORA PEDRISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500477841; apre-
sentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12095850

SEGUNDO CAPÍTULO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3558; identificação de pessoa colectiva n.º 502803312; apresen-
tação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703951

SOCIEDADE COMERCIAL LUSO BRASILEIRA
(COLUBRAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 768; apresentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12515957

SCO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 797; identificação de pessoa colectiva n.º 501830006; apre-
sentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13695851

SIMBRASOL � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1192; identificação de pessoa colectiva n.º 501852662; apresen-
tação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703978

SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 493; identificação de pessoa colectiva n.º 501567305; apre-
sentação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703960

SIN FAN & FILHOS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3279; identificação de pessoa colectiva n.º 502728558; apresen-
tação: 000628.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12061719

SOCIEDADE DO FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500258147; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703056

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA OLÍVIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500266530; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703781

TABERNA AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3028; identificação de pessoa colectiva n.º 502664916; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 11404035

SIMASA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 008; identificação de pessoa colectiva n.º 501493891; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563609

TABIL � TÉCNICA DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 583; identificação de pessoa colectiva n.º 500884838; apre-
sentação: 000627.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13746162

TAPE � TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A PRODUÇÃO DE ELECTRÓNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4787; identificação de pessoa colectiva n.º 503099864; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703862

TOPO DE GAMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1870; identificação de pessoa colectiva n.º 502418214; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699938

TOP TOURS � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500925712; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699911

TERMIL � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 775; identificação de pessoa colectiva n.º 500282668; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703870

SOTEVOR � SOCIEDADE HOTELEIRA
DO ALVOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7214; identificação de pessoa colectiva n.º 503781720; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699962

SOUSA & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 954; identificação de pessoa colectiva n.º 500962634; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 10550275

STDF � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3628; identificação de pessoa colectiva n.º 502820772; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699954

TRANSPORTES JOSÉ LUÍS DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 163; identificação de pessoa colectiva n.º 500470880; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699946

TOP TOURS HOLDING SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1757; identificação de pessoa colectiva n.º 502440236; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703927

TRACTORES DE PORTUGAL, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 775; identificação de pessoa colectiva n.º 500286639; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703935

TABACARIA ARTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 691; identificação de pessoa colectiva n.º 500481636; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703900
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TORRENS & MARQUES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 297; identificação de pessoa colectiva n.º 500286230; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703919

TRANSPORTES TRINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 326; identificação de pessoa colectiva n.º 500478910; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12450081

TELIC � TELECOMUNICAÇÕES E MONTAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 296; identificação de pessoa colectiva n.º 500634696; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13699989

TAMANACO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 008; identificação de pessoa colectiva n.º 500421161; apre-
sentação: 000627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas dos anos de 1998 e 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12090565

TABACARIA PINGUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 140; identificação de pessoa colectiva n.º 500839000; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13700006

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES TECNOCRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 370; identificação de pessoa colectiva n.º 501149740; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563560

SEBASI � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PARA BANCA E SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5952; identificação de pessoa colectiva n.º 503419710; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563587

SOARES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 30 944; identificação de pessoa colectiva n.º 500544069; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13703676

SINDULIMPE � SERVIÇO INDUSTRIAL
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9697; identificação de pessoa colectiva n.º 503173690; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 10550321

SIMBEPE � SEGURANÇA INTEGRAL
A PESSOAS E BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 227; identificação de pessoa colectiva n.º 502078456; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12387282

SERRADAS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 699; identificação de pessoa colectiva n.º 500502056; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12023221

SECTRAM � SERVIÇOS COMERCIAIS
PARA TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3957; identificação de pessoa colectiva n.º 503003603; apresen-
tação: 000627.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563617

SILVA & PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 417; identificação de pessoa colectiva n.º 500452865; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12484440

SILMOSI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 082; identificação de pessoa colectiva n.º 500247900; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563625

SIABE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8147; identificação de pessoa colectiva n.º 501968709; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563633

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS ATLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500259615; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563668

SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500268061; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563684

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO FAIEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 65 887; identificação de pessoa colectiva n.º 501837485; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563692

SOCIEDADE DE RESTAURANTES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 243; identificação de pessoa colectiva n.º 501741836; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13755528

SOCIEDADE TURÍSTICA DAS AREIAS
VERMELHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 197; identificação de pessoa colectiva n.º 500269246; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563714

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LISBISSAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 29 528; identificação de pessoa colectiva n.º 500723796; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563722

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SAMOTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 621; identificação de pessoa colectiva n.º 501928456; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563730

THE KEY � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8942; identificação de pessoa colectiva n.º 504307630; apresen-
tação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563749

TRIFRIO � COMPONENTES DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 379; identificação de pessoa colectiva n.º 501098810; apre-
sentação: 000627.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563765

TRIGUEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 527; identificação de pessoa colectiva n.º 500541035; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12563773

TUR AHMAD � SOCIEDADE GESTORA
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 417; identificação de pessoa colectiva n.º 500968799; apre-
sentação: 000627.

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

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12916994

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PORTFÓLIO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8926/000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504833456;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/000317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe pelo ar-
quitecto Gustavo Nuno Areosa de Carvalho Antunes da Cunha,
natural de Coimbra (São Bartolomeu), Coimbra, casado com Maria
Manuela Gomes Ferreira Abecasis Antunes da Cunha sob o regime
da comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal n.º 138220360,
residente na Rua de Plácido Abreu, 4, 6.º, esquerdo, Miraflores,
Algés, Oeiras, o qual outorga por si e na qualidade de administra-
dor único da sociedade anónima denominada Valor Residual, S. G.
P. S., S. A., com sede na Travessa da Ajuda, lote B-7, piso 2,
freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa, pessoa colectiva
n.º 504448951, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa sob o n.º 08925, com o capital social de 5 000 000$,
qualidade e poderes que verifiquei, para este acto, em face de
pública-forma da certidão do registo comercial que apresenta e
se arquiva, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PORTFÓLIO � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede social é na Travessa da Ajuda, lote B-7, rés-do-
-chão, direito, freguesia da Ajuda, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida para outro local ou loca-
lidade, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, por sim-
ples deliberação da gerência, nos termos da lei.

3 � Em assembleia geral poderá ser deliberada a criação, transfe-
rência ou encerramento de sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliária.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações em sociedade
com objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas e
em agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), in-
tegralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de 4750 euros (equivalente a
952 289$50), pertencente à sócia Valor Residual, S. G. P. S., S. A.,
e outra no valor nominal de 250 euros (equivalente a 50 120$50),
pertencente ao sócio arquitecto Gustavo Nuno Areosa de Carvalho
Antunes da Cunha.

ARTIGO 5.º

1 � A gestão da sociedade terá um gerente, ficando desde já no-
meado como tal o arquitecto Gustavo Nuno Areosa de Carvalho
Antunes da Cunha.

2 � O gerente não aufere qualquer remuneração, salvo decisão
unânime em contrário da assembleia geral, tomada com a presença
ou representação de todos os sócios.

3 � Poderão ser constituídos mandatários da sociedade, nos ter-
mos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente, ou de procura-
dor, dentro dos limites do respectivo mandato.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios ou a terceiros ape-
nas poderá ter lugar uma vez autorizada por deliberação unânime da
assembleia geral, com a presença de todos os sócios.

2 � Para além do disposto nos restantes artigos destes estatutos,
carecem de deliberação unânime da assembleia geral, com a presen-
ça de todos os sócios, as decisões respeitantes a aumentos de capital
e realização de prestações suplementares ou suprimentos.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de três vezes o montante do capital so-
cial, sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de
capital.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando decidido unanimemente por todos os sócios.

ARTIGO 10.º

A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente, compe-
tindo aos gerentes em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 11.º

A gerência fica autorizada a celebrar, anteriormente ao registo,
quaisquer negócios jurídicos em nome da sociedade e, bem assim, efec-
tuar levantamentos das entradas depositadas para pagamentos das
despesas de constituição e com a aquisição de equipamentos e outros
bens julgados indispensáveis ao início da actividade da sociedade.

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em
nome da sociedade sejam celebrados pela gerência, a partir da sua
constituição e antes de efectivado o seu registo na conservatória
respectiva, ficando para tal efeito dada à gerência a necessária auto-
rização.

23 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11965665

LOURES

JOTIDAR � SOCIEDADE CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 279;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504706411; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20000114.
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Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 1999, exarada
de fl. 120 a fl. 121 do livro n.º 148-F do 22.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas e a
sua firma é JOTIDAR � Sociedade Construtora, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Abel Manta, lote 10, Bairro Trigache Norte, fregue-
sia de Famões, concelho de Odivelas.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade, por decisão da gerência, poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: construtor geral de edifícios parti-
culares, obras de urbanização, incluindo demolições, arruamentos,
redes de água e esgoto, construção de edifícios, estruturas de betão
armado, limpeza e conservação de edifícios, trabalhos de alvenaria,
rebocos e assentamento de cantarias, trabalho de carpintaria de tos-
cos e limpos, trabalho de serralharia civil, estuques, pinturas e ou-
tros revestimentos correntes, venda de fogos e lotes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 002 410$, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Joaquim Godinho Ribeiro e Adélia Antunes Alves Ribeiro.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras so-
-ciedades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será exer-
cida pelos dois sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
§ 3.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-

almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém, a
estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo neste caso
reservado aos sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

a) Pelo falecimento do respectivo titular;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar;
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
e) Por falência ou insolvência de um sócio;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
g) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
h) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
i) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro 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 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 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante de 10 000 000$.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Fernanda Maria
Oliveira Rosa Varela. 11355875

TORRES VEDRAS

LEILOVEDRAS � LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2215;
identificação de pessoa colectiva n.º 503286257; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020683

ALUVISTA � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1638;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515600; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020691

PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 502187417; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020705

MATEUS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1320;
identificação de pessoa colectiva n.º 502144050; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020667

SANTOS & BALTAZAR � COMÉRCIO DE LOUÇAS,
ARTIGOS PARA DECORAÇÃO E LAVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498262; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020748

TÁXIS CARACOL E GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500563144; data de entrada:
20000623.
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Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020721

FORJATIN � COMÉRCIO DE TINTAS
E FERRO FORJADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3083;
identificação de pessoa colectiva n.º 504515519; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 12313114

FRANCISCO & NASCIMENTO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3057;
identificação de pessoa colectiva n.º 504382659; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022600

HORTOANDRÉS � COMÉRCIO PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1536;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412437; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022872

JORGE, LIVRAMENTO E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 302;
identificação de pessoa colectiva n.º 500153957; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022848

D. J. JARDINS � CRIAÇÃO E MANUNTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2857;
identificação de pessoa colectiva n.º 504085310; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10861653

PETROVEDRAS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2681;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877441; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022830

OLIVEIRA & BISPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1084;
identificação de pessoa colectiva n.º 501315357; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070842

TALHO CENTRAL OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1322;
identificação de pessoa colectiva n.º 502144033; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020624

ALEXANDRA & CLÁUDIA � COMÉRCIO A RETALHO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2490;
identificação de pessoa colectiva n.º 503662593; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020616

SALÃO DE CABELEIREIRO OLIVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1416;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244771; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020675

FARMÁCIA AGRÍCOLA TORREENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1246;
identificação de pessoa colectiva n.º 501991093; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023470

SENSICLIMA � SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1949;
identificação de pessoa colectiva n.º 502899913; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023534
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ALVET � ALIMENTOS DE VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2750;
identificação de pessoa colectiva n.º 502385774; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023020

TRANSPORTES SIMÃO & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 3041;
identificação de pessoa colectiva n.º 504326279; data de entrada:
20000623.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022619

DAVIBLOCO � MOLDES E BLOCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1542;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412410; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10020780

CONSTRUMOLDE � CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 502016078; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022643

AUTO R. P. M. � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1357;
identificação de pessoa colectiva n.º 502172720; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070915

JORGE BONIFÁCIO � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1370; identificação de pessoa colectiva n.º 502172894; data de
entrada: 20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071270

CERÂMICA DOMINGOS F. ANACLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2092;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123897; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023038

CARROÇARIAS DA FONTE GRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1092;
identificação de pessoa colectiva n.º 501621113; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022864

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA MONTE REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1665;
identificação de pessoa colectiva n.º 502549157; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022856

ANTÓNIO MARCOS MOTA
E MANUEL RAMOS MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525099; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023046

ARSÉNIOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1582;
identificação de pessoa colectiva n.º 502442646; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070885

MÓVEIS SOUSA MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 1634;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515635; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

6 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10023550

DR. CLÁUDIO NOGUEIRA � CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula n.º 2046;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036030; data de entrada:
20000626.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070893



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 199 � 29 de Agosto de 200018 396-(70)

TROGZ � SOCIEDADE DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3254; identificação de pessoa colectiva n.º P504889710; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000224.

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

Contrato de sociedade

No dia 22 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório,
compareceram como outorgantes:

1.º Deanna Maia Marrello, solteira, maior, natural do Canadá,
cidadão de nacionalidade canadiana, residente na Rua do Bairro Afonso
Costa, 94, 2.º, esquerdo, Setúbal;

2.º Henrique José Ferreira Espada, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Mártires, do concelho de Lisboa, residente na mesma
morada do Bairro Afonso Costa;

3.º Julie Angie Ramos Maia, solteira, maior, natural do Canadá,
de nacionalidade canadiana, residente na mesma morada do Bairro
Afonso Costa;

4.º Alfredo Philipe Ramos Maia, solteiro, maior, natural do Ca-
nadá, residente na mesma morada do Bairro Afonso Costa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes quanto à primeira, segunda
e terceiro outorgantes pela exibição dos seus passaportes n.os VF-
-309470, de 11 de Junho de 1998, E-644392, de 10 de Janeiro de
1996, VF-450747, de 23 de Junho de 1998, passados no Canadá, o
primeiro e o terceiro e pelo Governo Civil de Lisboa, o segundo, e
a do último pela exibição do seu bilhete de identidade n.º 13493924,
de 14 de Outubro de 1998, passado pelos Serviços de Identificação
Civil, em Lisboa.

Pelos outorgantes, foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROGZ � Sociedade de Activi-
dades Turísticas e Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Hélder Machado Godi-
nho, 8, Vila Facaia, freguesia de Ramalhal, do concelho de Torres
Vedras.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
com poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de actividades turís-
ticas e hoteleiras, restauração com serviço de balcão e mesas. Cate-
ring. Promoção, divulgação e apresentação de espectáculos. Anima-
ção e promoção cultural. Compra, venda, importação e exportação
de artigos conexos. Prestação de serviços nestas áreas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 412$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 250 603$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessário a assinatura de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022678

VILA FRANCA DE XIRA

TRANSDÁLIA � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4801/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504962795;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000530.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital em
mais 7 524 100$ realizado em dinheiro e, alterou parcialmente o
seu contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Francisco dos Santos Oli-
veira e Ema Celeste Fonseca dos Santos Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio, Francisco dos
Santos Oliveira e da não sócia Maria Cidália da Silva Cardoso Oli-
veira, casada e residente na Rua do Paraíso, lote 380, Catujal, Unhos,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
são necessárias as assinaturas em conjunto dos dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires de
Carvalho. 11466715

REMODOBRILHA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4839/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000531.

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

1.º António Manuel Esteves Leitão, casado com Maria Manuela
da Silva Dias no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia e concelho de Castelo Branco, residente na Rua de 5 de Ou-
tubro, lote 1, freguesia da Póvoa de Santa Iria, deste concelho, con-
tribuinte fiscal n.º 192417070;

2.º José Alexandre Borges dos Reis, solteiro, maior, natural da
freguesia de Aranhas, concelho de Penamacor, residente na Avenida
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de D. Vicente Afonso Valente, 3, 11-A, freguesia da Póvoa de Santa
Iria, deste concelho, contribuinte fiscal n.º 187164622.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os 9670068, de 26 de No-
vembro de 1999, e 7884167, de 4 Novembro de 1994, todos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Remodobrilha, Sociedade de Constru-
ção Civil, L.da, com sede no Parque Industrial Eurofil, sala 51, fre-
guesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

1 � A sede social poderá ser deslocada dentro do concelho ou
para os concelhos limítrofes, por simples deliberação da gerência.

2 � Pode a sociedade estabelecer sucursais, filiais, agências ou
delegações em qualquer parte do território nacional, por simples
deliberação da gerência.

3.º

A sociedade tem por objecto a realização de empreitadas de cons-
trução civil e ou compra e venda de propriedades, terrenos, urbani-
zações e construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5062,798 euros (1 015 0000$), dividido em duas quotas de igual
valor de 2531,399 euros (507 500$), pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 000 000$.

6.º

A gerência da sociedade fica desde já a cargo de ambos os sócios,
obrigando-se a mesma com a sua intervenção conjunta.

7.º

A cessão de quotas a favor de não sócios, carece de prévio con-
sentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferên-
cia na aquisição da quota a ceder, pelo preço apurado no último
balanço geral aprovado.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466740

MALVETRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4779/000323; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
000530.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 5.º e 6.º nos seguintes termos:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Joaquim Maria
Malveiro Jorge, já nomeado gerente, Maria da Fé dos Santos Silva
Jorge e Ricardo Jorge da Silva Malveiro que ficam desde já também
nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois geren-
tes, sendo uma delas obrigatoriamente a do gerente Ricardo Jorge da
Silva Malveiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires de
Carvalho. 11466693

GELADARIA ARTESANAL VILAFRANQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 751/760809; identificação de pessoa colectiva n.º 500592551;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/000405.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º nos seguintes termos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 200 000$
pertencente ao sócio Hernâni Guia Ferreira Albino e outra de
200 000$ pertencente ao sócio António Rodrigues Vitorino.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele activa e passivamente fica a cargo do sócio António Rodrigues
Vitorino que desde já é nomeado gerente, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração consoante decisão da assembleia geral,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, mesmo na compra e venda de veículos
automóveis.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires de
Carvalho. 11479370

EUROBOX � DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4375/990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504523503;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 11 a 13/000529.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital em
mais 25 000 000$ realizado em dinheiro e, alterou parcialmente o
seu contrato quanto ao artigo 3.º nos seguintes termos:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e demais valores do activo, é de 30 000 000$, correspondente à
soma de três quotas, sendo duas iguais do valor nominal de
13 750 000$ cada uma, pertencentes, respectivamente, aos sócios
António Joaquim dos Reis Argolinha e Luís José Garcia dos Santos
e uma do valor nominal de 2 500 000$, pertencente ao sócio Antó-
nio Luís Fernando Batista.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires de
Carvalho. 11466650

VECOTEJO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1960/891106; identificação de pessoa colectiva n.º 502246081;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 7/000320.

Certifico que, por deliberação de 14 de Março de 1999 foi efectu-
ada a redução de capital de 500 000 000$ para 20 000 000$ para
cobertura de prejuízos acumulados através de extinção de acções.

Está conforme o original.

A Conservadora, Helena Maria Pacheco Vieira Correia Pires de
Carvalho. 11265973

PORTALEGRE
CRATO

MODECRAL � MÓVEL DECORADORA DO CRATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 7/740627;
identificação de pessoa colectiva n.º 500195218.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 07544294

MODECRAL � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 25/940819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503253456.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 07544308

MANUEL FLORES DE MATOS E FILHOS
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 22/930901;
identificação de pessoa colectiva n.º 503064262.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 07544286

AZUL CONTA II � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 79/990705;
identificação de pessoa colectiva n.º 504523163.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 07544324

COUTADA DE BARROS � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Identificação de pessoa
colectiva n.º 504094670.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 07544340

ELVAS

PLÁCIDO RENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 838/950221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503354996; data: 20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas relativos aos anos
de 1998 e 1999.

Está conforme.

3 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Manuel
Calado Branco. 08874280

PORTALEGRE

ALUALEGRE � ALUMÍNIOS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 502438894; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119481

ROSA MARIA & ESCARAMEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613126; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119589

ROSA MARIA & ESCARAMEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613126; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119570

PEDRAS SOLTAS � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 503770949; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119600

FELÍCIO & FELÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1010;
identificação de pessoa colectiva n.º P505049660; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20000710.

Certifico que entre João Carlos Rosa Oliveira Felício, solteiro,
maior, e Graciete Mariana Rosa de Oliveira Felício, casada com Carlos
Manuel Oliveira Felício na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Felício & Felício, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua do General Conde Jorge de Avilez, 18,
freguesia de São Lourenço, concelho de Portalegre.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro, agências,
filiais, delegações, ou outras formas de representação social.

3.º

O objecto social consiste na compra, venda e revenda a retalho e
por grosso, importação e exportação de medicamentos, cosméti-
cos, perfumes e produtos ou medicamentos naturais.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à de duas quotas iguais de 3000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, e dos restantes
sócios, ficando esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar, com o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo dos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes, ambos os
sócios.

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

Conferida. Está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894742

PRONTIFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS
QUÍMICOS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º P505017784; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20000706.

Certifico que entre Luís Filipe Espiga Almeida, casado com Maria
Antónia dos Santos Gonçalves Peixoto Espiga Almeida na comu-
nhão de adquiridos, Gonçalo Santos Luís Lopes Bola, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PRONTIFAR � Produtos Farmacêu-
ticos Químicos e Cosméticos, L.da

2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Rua de Nossa Senhora
da Esperança, 1, freguesia de Ribeira de Nisa, concelho de Por-
talegre.

2 � 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.

3.º

A sociedade tem por objecto representações, comércio grossista
de produtos químicos industriais e outros produtos farmacêuticos,
cosméticos, perfumaria e ortopedia e a importação e exportação
dos mesmos produtos.

4.º

O capital social é de 1 200 000$ e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 600 000$, uma de cada sócio e as res-
pectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, pertencem ao sócio
Luís Filipe Espiga Almeida.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.
3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contra-

tos alheios aos negócios sociais, nomeadamente em fianças, avales
e letras de favor.

7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada num prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

8.º

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

9.º

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

Conferida. Está conforme.

20 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 14894556

PEDRAS SOLTAS � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 830;
identificação de pessoa colectiva n.º 503770949; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119597

CAFÉ RESTAURANTE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869210; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119619

CAFÉ RESTAURANTE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869210; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119627
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VELUDO AZUL � AUDIOVISUAIS
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 502443766; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119635

FAMIMED � ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 699;
identificação de pessoa colectiva n.º 503170240; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119643

UROLEGRE � SOCIEDADE DE UROLOGIA
DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 900;
identificação de pessoa colectiva n.º 504061208; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119660

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO GALEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 505;
identificação de pessoa colectiva n.º 502377445; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119546

CASADO & GASPAR � PRODUTOS
DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 389;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000880; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119554

ÂNGELO & RAINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 956;
identificação de pessoa colectiva n.º 504339664; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119791

J. SANTOS � HOTELARIA E CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 815;
identificação de pessoa colectiva n.º 503727814; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119759

PEIXARIA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 868;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931810; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119740

GRÁFICA GUEDELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 503581348; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119732

FERREIRA & FERNANDES, ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 874;
identificação de pessoa colectiva n.º 503942405; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119724

TELEHOTEL � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 553;
identificação de pessoa colectiva n.º 502521252; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119538

J. MEIRA � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635479; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119406

J. MEIRA � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635479; data do depósito:
20000629.
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Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119414

AMADEU LOURENÇO RIBEIRO FURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568739; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119422

AMADEU LOURENÇO RIBEIRO FURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 559;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568739; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119430

PASTELARIA ALGODÃO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 502862815; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119449

PASTELARIA ALGODÃO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 502862815; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119457

MANUEL FRANCISCO VINTÉM BOLOU & JOÃO
CARLOS VINTÉM BOLOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 501907009; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119473

MARIA DO CARMO MARQUES CARRILHO & HELENA
MARIA MARQUES GUEIFÃO CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740230; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119503

TELEHOTEL � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 553;
identificação de pessoa colectiva n.º 502521252; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119520

ALUALEGRE � ALUMÍNIOS DE PORTALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 502438894; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119490

MARIA DO CARMO MARQUES CARRILHO & HELENA
MARIA MARQUES GUEIFÃO CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740230; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119511

MANUEL FRANCISCO VINTÉM BOLOU & JOÃO
CARLOS VINTÉM BOLOU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 501907009; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119465

ANGÉLICA & DELFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 503022101; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119392

ANGÉLICA & DELFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 503022101; data do depósito:
20000629.
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Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1998.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119384

CASADO & GASPAR � PRODUTOS
DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 389;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000880; data do depósito:
20000629.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas referentes ao ano de 1999.

14 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 08119562

AGUSTIN TEJEDA S. A. (SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1006;
identificação de pessoa colectiva n.º P980192986; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/21062000.

Certifico que foi criada em Portugal a representação permanente,
que se rege pelo seguinte contrato:

Apresentação n.º 7/21062000.
Representação permanente � sucursal.
Firma da representada � Agustin Tejeda S. A.
Nacionalidade � espanhola.
Sede � Espanha, San Vicente de Alcantara (Badajoz), Av. de

Badajoz, 57.
Objecto � venda por atacado de todo o tipo da materiais de

construção. O transporte de mercadorias por estradas e a realização
de actividades e operações industriais e comerciais que tenham rela-
ção directa com os objectivos antes mencionados.

Capital � 10 000 000 de pesetas, representado por 100 acções
nominativas de 100 000 pesetas nominais cada uma.

Local da representação � Portalegre, Av. Estremadura Espanho-
la, face H, 2.º, H.

Objecto da representação � venda de materiais de construção.

Adaptação à Lei S. A.

Agustin Tejeda S. A., com Cif a-06112528. Don Agustin Tejeda
Pérez, nascido aos 17 dias do mês de Março de 1932, residente
em San Vicente de Alcántara com domicílio na Rua Nuestra Senõra
de Guadalupe, 21, e bilhete de identidade n.º 8238208, como pre-
sidente do conselho de administração e conselheiro delegado e
em representação desta companhia mercantil expressamente fa-
cultado pela junta geral no acordo que seguidamente se descreve
e consta da certificação inserida que, cumprindo os requisitos
exigidos pelo artigo 112 do vigente Regulamento do Registo
Mercantil, expede-se com data de 17 de Agosto de 1990, pelo
secretário do conselho de administração Don Jorge Tejeda Pedrero
e visa como presidente o mencionado Don Agustin Tejeda, e na
qual expressa ter-se cumprido na redacção da acta, com os pode-
res requisitos que exige o artigo 97 do mesmo regulamento; ou-
torgou a escritura que se dirá, da qual resulta: que a junta geral
extraordinária de accionistas, na sua reunião realizada no domi-
cílio social, com carácter universal, no dia 16 de Agosto, menci-
onado, adoptou por unanimidade os seguintes acordos, sobre os
assuntos integrantes da ordem do dia:

1) Modificar o objecto social, para incluir no mesmo «o trans-
porte de mercadorias por estradas». Contém outros conceitos que
são objecto de suspensão;

2) Correlativamente, modificar o artigo 2.º dos estatutos, que fi-
cará como se exprime na nova redacção dos estatutos;

3) De conformidade com o disposto na Lei n.º 19/1989, de 25 de
Julho, texto refundido de 22 de Dezembro do mesmo ano, adaptam-
-se os estatutos sociais às previsões da referida lei, para o qual dá-se
aos mesmos a nova redacção que seguidamente se transcreve;

4) Conferir poder, com a amplitude que de direito seja requerida,
a favor dos conselheiros Don Jorge Tejeda Pedrero e Don Francisco
Carballo Macias, o primeiro, solteiro, condutor, nascido aos 19 dias
do mês de Fevereiro de 1965, com bilhete de identidade n.º 7044668,
e o segundo nascido aos 30 dias do mês de Outubro de 1956, casado
com Dona Maria Antonia Tejeda Pedrero, funcionário, com bilhete

de identidade n.º 7041121, ambos residentes em San Vicente de
Alcántara, com domicílio na Rua Nuestra Senõra de Guadalupe, 21,
para que solidariamente possam realizar as facultades relacionadas
nos n.os 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º do artigo 13.º dos estatu-
tos sociais;

5) Facultar ao presidente do conselho de administração e conse-
lheiro delegado, Don Agustin Tejeda Pérez, para levar a público os
acordos precedentes até à inscrição dos mesmos no Registo Mer-
cantil. A ampliação do objecto social foi anunciada no jornal Hoy de
Badajoz, dos dias 1 e 2 de Setembro de 1990, segundo consta de ambos
exemplares que se acompanham e ficam arquivados. Novos estatu-
tos desta companhia mercantil Agustin Tejeda S. A.

ARTIGO 1.º

A sociedade terá a denominação de Agustin Tejeda, S. A., e reger-
-se-á pelos estatutos presentes e, no previsto por eles, pela Lei sobre
Regime Jurídico das Sociedades Anónimas e Legislação
Complementária.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto a venda por atacado de todo o
tipo de materiais de construção. O transporte de mercadorias por
estradas e a realização de actividades e operações industriais e co-
merciais que tenham relação directa com os objectivos antes men-
cionados.

ARTIGO 3.º

Duração e data do começo das operações

A duração da sociedade será por tempo indefinido, e começará as
suas operações no dia da assinatura da escritura da constituição.

ARTIGO 4.º

Domicílio social

A sociedade terá o seu domicílio em San Vicente de Alcántara
(Badajoz), Avenida de Badajoz, 57. Os administradores poderão acor-
dar a criação, deslocação, ou supressão das sucursais, agências ou
delegações em qualquer lugar de Espanha ou do estrangeiro.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social fixa-se na quantidade de 10 000 000 de pesetas,
representado por 100 acções nominativas, de 100 000 pesetas no-
minais cada uma, numeradas de 1 a 100 inclusive, totalmente de-
sembolsadas.

ARTIGO 6.º

Acções

As acções estarão representadas por títulos. Não se prevê a emis-
são de títulos múltiplos, não obstante, os sócios poderão pedir em
qualquer momento, com despesas a seu cargo, a troca dos seus títu-
los por um múltiple. Até à inscrição da sociedade ou, no seu caso,
do aumento de capital social no Registo Mercantil, não se poderão
entregar nem transmitir as acções.

ARTIGO 7.º

Dividendos passivos

No caso de proceder ao desembolso de dividendos passivos, este
será feito em dinheiro e no prazo máximo de cinco anos, contados
desde a constituição da sociedade, ou, no seu caso, desde o respecti-
vo acordo de aumento de capital. Não obstante, no momento de
emitir as acções os fundadores ou a junta geral no seu caso poderá
admitir formas distintas de desembolso, assim como reduzir o pra-
zo, podendo delegar ambas faculdades nos administradores, em cujo
caso o acordo destes fixando as condições concretas do desembolso
deverá ser publicado em Boletim Oficial do Registo Mercantil.

ARTIGO 8.º

Aumentos de capital

Em caso de aumento de capital social com emissão de novas ac-
ções, os antigos accionistas e os titulares de obrigações convertíveis,
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em seu caso, poderão exercitar na forma prevista pela lei o direito a
subscrever um número de acções proporcional ao valor nominal das
acções que possuem, ou das que corresponderiam aos titulares de obri-
gações convertíveis de exercitar-se nesse momento a faculdade de
conversão. A junta geral que decidir esta ampliação poderá acordar,
em beneficio da sociedade, a supressão total ou parcial deste direito
de subscrição preferente, na forma determinada pela lei.

ARTIGO 9.º

Transmissão de acções

A) As acções serão transmissíveis na foram prevista pela lei e estes
estatutos;

B) Com a única excepção das transmissões entre pais, filhos, ir-
mãos e cônjuges, em todo caso de transmissão de acções nominati-
vas a pessoas estranhas à sociedade, o sócio que as pretender trans-
mitir deverá pô-lo em conhecimento dos administradores, indicando
a identidade do adquirente e as condições da operação. Os adminis-
tradores no prazo máximo de um mês desde o recibo da solicitude,
da qual realizarão recibo oportuno, concederão ou denegarão a trans-
missão, notificando-o assim ao sócio solicitante e, em caso de
denegação a todos os restantes, caso estes estiverem interessados
em adquiri-las preferentemente, indicando o valor real pelo qual as
acções poderiam ser adquiridas, actuando conforme ao previsto na
lei. No prazo de um mês desde a comunicação prevista no parágrafo
anterior, os sócios poderão expressar aos administradores a sua
vontade de adquirir as acções. Se forem vários os accionistas que
quiserem exercitar este direito de aquisição preferente, farão a
prorrata da sua participação actual na sociedade. O sócio poderá em
todo momento desistir da sua petição de autorização e consequente-
mente cancelar as operações de transmissão de acções, abonando
neste caso as despesas ocasionadas. Se o sócio que pretende trans-
mitir não estiver conforme com a denegação em seu caso, ou se os
administradores considerarem oportuno que fosse a própria socie-
dade que se pronuncie sobre a transmissão pretendida, sempre que o
sócio não o tivesse desistido da operação, os administradores con-
vocarão no prazo de um mês junta geral extraordinária para que
decida sobre estes extremos. À convocatória da junta, os adminis-
tradores juntarão o oportuno informe ao respeito. A junta só pode-
rá denegar a transmissão, sem acordar que seja a sociedade quem
adquira as acções, quando as mesmas se pretendam fazer em favor
de pessoas que realizem, por si ou por pessoas «interposta», activi-
dades em competência directa com o objecto social, ou formem parte
de outras sociedades, igualmente concorrentes. A forma e prazo de
satisfazer o preço, em seu caso, não poderá ser mais prejudicial para
o sócio vendedor que o pactuado com o comprador original. Em
outros supostos distintos à compra e venda, o sócio transmissor terá
direito a perceber a totalidade do valor real que prevaleça num pra-
zo não superior a três meses. Em todo caso se transcorressem dois
meses desde a solicitude de autorização sem que a sociedade tenha
dado resposta à mesma, entender-se-á que a autorização foi conce-
dida; para creditar este suposto bastará com a mera afirmação em
tal sentido do transmissor. Os administradores serão responsáveis
pelo envio das comunicações e pelo cumprimento dos prazos pre-
vistos neste artigo;

C) A transmissão de acções por causa de morte ou as produzidas
como consequência de um procedimento judicial ou administrativo
de execução submeter-se-ão ao previsto na lei e no pertinente, no
estabelecido neste mesmo artigo. Não obstante o disposto no pará-
grafo anterior, não estará sujeita a restrições as transmissões here-
ditárias em favor dos descendentes dos sócios ou seus cônjuges.

ARTIGO 10.º

Órgãos da sociedade

Serão órgãos da sociedade a junta geral, os administradores e, quan-
do proceder, os auditores de contas.

ARTIGO 11.º

Juntas gerais

A vontade dos sócios, expressada por maioria em junta geral, re-
gerá a vida da sociedade conforme a lei:

A) As juntas gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias e
convocar-se-ão de acordo com o previsto na lei e nos estatutos;

B) Os administradores convocarão necessariamente a junta quan-
do solicitado por um número de sócios que represente, ao menos, a
vigésima parte do capital social;

C) Em todo caso, a junta ficará validamente constituída para tra-
tar qualquer assunto sem necessidade prévia de convocatória se,
encontrando-se presente ou representado todo o capital social, to-
dos os presentes decidirem realizá-la;

D) Actuará como presidente da junta o sócio eleito pela mesma e
como secretário o designado no seu seio pelos administradores. No
caso de existir conselho de administração, o seu presidente e secre-
tário o serão da junta;

E) Salvo o previsto nestes estatutos, será de aplicação à junta geral
de sócios o disposto na lei.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

A gestão e representação da sociedade encomenda-se ao conselho
de administração, composto por três conselheiros como mínimo e
sete no máximo. A expressão administradores, utilizada nestes esta-
tutos, entende-se realizada como sinónima do órgão de administra-
ção fixado neste artigo. O conselho de administração poderá dele-
gar todas ou parte das suas faculdades legalmente delegáveis, e tanto
o conselho como os administradores poderão outorgar e revogar
procurações.

O conselho de administração reunir-se-á nos dias em que se acor-
de sempre que o disponha o seu presidente ou a petição de algum
dos seus componentes, em cujo caso convocar-se-á o conselho para
reunião dentro dos 15 dias seguintes à petição. A convocatória será
feita por fax, carta, telex, telegrama ou por acta notarial, dirigida
pessoalmente a cada conselheiro, remetida com sete dias de antece-
dência mínima à data da reunião. O conselho ficará validamente cons-
tituído quando concorram na reunião, presentes ou representados por
outro conselheiro, metade mais um dos membros. A representação
conferir-se-á através de carta dirigida ao presidente. Os acordos se-
rão adoptados por maioria absoluta dos assistentes à reunião que
deverá ser convocada, pelo presidente ou quem as suas vezes fizer.
A votação por escrito e sem sessão será válida se nenhum conse-
lheiro se opuser. As discussões e acordos do conselho serão regista-
das em livro de actas que serão assinadas pelo presidente. O conse-
lho elegerá do seu seio o seu presidente e o seu secretário e, em seu
caso a um vice-presidente e a um vice-secretário, sempre que estas
nomeações não tenham sido feitas pela junta ao mesmo tempo da
eleição dos conselheiros. O secretário e o vice-secretário poderão
ser ou não conselheiros, em cujo caso terão voz mas não voto. O
secretário e, em seu caso o vice-secretário, não conselheiro, terão
faculdades para certificar e levar a públicos os acordos sociais. Os
administradores exercerão o seu cargo no prazo máximo de cinco
anos e poderão ser indefinidamente reeleitos, sempre por um prazo
máximo de cinco anos. Não obstante, em caso de que no acordo de
nomeação dos administradores não se fixe o prazo, entender-se-á
que foram eleitos por cinco anos. Se for necessário a junta geral
designará auditores de contas. A junta geral determinará, com oca-
sião da sua nomeação, o sistema de retribuição dos administradores.
No caso de consistir numa participação em benefícios, esta não
poderá exceder os limites legais.

ARTIGO 13.º

Faculdades dos administradores

A representação da sociedade, em julgamento e fora de ele, cor-
responderá aos administradores na forma prevista pela lei e nestes
estatutos. A execução dos acordos do conselho, em seu caso, corres-
ponderá a qualquer dos membros, a não ser que o próprio acordo
estabeleça outra coisa. A representação estender-se-á a todos os actos
compreendidos no objecto social, incluídos aqueles em que, segundo
a legislação civil e mercantil ou a prática comercial ou bancária, se
exigir autorização ou mandato expresso. Em todo caso considerar-
-se-ão incluídos no objecto social aqueles actos de carácter
complementário, acessório, ou preparatório de aqueles, tais como
actos de procuração, financeiros de qualquer tipo, comissão e ou-
tros. Nestes caso em que não houver uma clara conexão do acto ou
contrato com o objecto social, os administradores que actuarem em
nome da sociedade deverão manifestar, em seu caso por escrito, a
relação que o negócio mantém com o objecto social. A sociedade
estará obrigada frente a terceiros, nos termos estabelecidos na lei,
pelos actos e contratos que em seu nome realizarem os administra-
dores, inclusive quando estes se encontrem fora ou à margem do
objecto social, sem prejuízo da responsabilidade interna em que
possam incorrer os referidos administradores frente à sociedade pelos
prejuízos que causarem. Com carácter meramente enunciativo e não
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limitativo serão faculdades dos administradores entre outras as
seguintes:

1.º A representação plena da sociedade judicial e extrajudicialmen-
te perante os juiz ou tribunais e autoridades tanto locais como
autonómicos ou nacionais, estatais ou para-estatais, corporações-
-sociedades e particulares, ficando facultado para outorgar poderes
em favor de outras pessoas, conselheiros ou não para o exercício
das suas faculdades, assim como em favor de advogados e procura-
dores dos tribunais, com toda a amplitude;

2.º Planificar a exploração comercial, industrial ou de qualquer
outra ordem da empresa; planificar a contabilidade, realizar os in-
ventários, balanços, contas e memórias anuais que devam ser sub-
metidas à junta geral;

3.º Administrar os bens sociais e, na sua virtude, cobrar créditos e
pagar dívidas, adoptando quantas medidas judiciais ou extrajudiciais
forem necessárias para o efeito; nomear e despedir pessoal empre-
gado conforme as leis e subscrevendo os contratos, solicitudes, com-
promissos, certificações e situações pertinentes perante quem hou-
ver lugar, abrir em nome da sociedade contas à ordem e em qualquer
banco, caixa rural ou de poupança. Sociedades e particulares, fixan-
do as condições das mesmas e dispondo dos fundos que nelas exis-
tem; transferir, aceitar, endossar, avalizar e protestar letras de câm-
bio ou outros documentos de transferência;

4.º Obrigar a sociedade em operações financeiras e de crédito,
activa ou passivamente com respeito a particulares, caixas rurais ou
de poupança, bancos e instituições de crédito, sem excluir o Banco
hipotecário de Espanha, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Cré-
dito Industrial, Banco de Crédito à Construção ou quaisquer outras
entidades de crédito de carácter estatal ou para-estatal de âmbito
local autonomia ou nacional;

5.º Nomear comissões executivas dentro do seu seio, estabelecen-
do as suas funções, cometidos e poderes, revogar as suas nomeações
e aceitar as demissões. Designar um ou mais conselheiros delegados,
outorgando-lhes os poderes necessários para o desenvolvimento do
seu cometido, que considerar oportuno, revogar a sua nomeação,
retirar a totalidade ou parte dos poderes conferidos, aceitar as suas
demissões;

6.º Receber toda a correspondência postal ou telegráfica dirigida à
sociedade, assim como quantas transferências postais, telegráficas,
valores declarados e mercadorias se consignarem em nome da mes-
ma, fazendo as oportunas reclamações. Subscrever e assinar a refe-
rida correspondência postal ou telegráfica, recibos, facturas, resguar-
dos, cheques e transferências e todos quantos outros documentos
públicos, privados sejam necessários para o cumprimento das suas
funções;

7.º Adquirir, transmitir, gravar, dividir, segregar, ou realizar ou-
tros actos dispositivos sobre todo o tipo de bens móveis e imóveis
ou direitos de natureza análoga. Exercitar sobre este tipo de bens
tanto activa como passivamente todo tipo de disposições hipotecá-
rias, pignoratícias, de penhor com o sem deslocação, de direitos de
usufruto ou «nuda» propriedade e qualquer outra disposição de direi-
tos reais ou de gravames de qualquer tipo. Decidir e acometer a in-
versão que tenha por objecto qualquer bem ou direito deste tipo,
assim como realizar quantos actos forem necessários e trâmites
administrativos ou judiciais se precisem para a sua incorporação ao
activo da sociedade em perfeito estado de uso, incluindo a solicitude,
obtenção e liquidação de quantas licenças, consentimentos, tributos
locais autonómicos ou estatais sejam exigidos em qualquer momento,
assim como as declarações requeridas;

8.º Afiançar, a título oneroso ou para o comprimento do ob-
jecto social, a terceiras pessoas, tanto físicas como jurídicas, pe-
rante bancos, caixas rurais e de poupança, organismos públicos
estatais-autonómicos, locais ou de carácter institucional e outras
instituições ou particulares, tanto de crédito como não de crédi-
to documentando-as como se estimar oportuno. Acordar e subs-
crever a repartição de qualquer tipo de fiança ou garantia com
outros fiadores e garantes, com o afiançado, garantido, os seus
representantes, o solicitante da garantia ou terceiras pessoas, pro-
porcional, solidária ou mancomundadamente. Actuar como
demandante de fianças, hipotecas, pignhorações ou qualquer ou-
tro tipo de garantias quando se considerar oportuno nos termos
anteriormente expostos;

9.º Acordar e realizar aberturas de sucursais, delegações, agências ou
qualquer outra dependência ou estabelecimento, tanto dentro como
fora do território nacional, adoptando as medidas necessárias que es-
tabeleçam as distintas disposições administrativas de aplicação;

10.º Representar a sociedade perante todo tipo de administrações,
de qualquer âmbito, em ordem à perfeição de contratos de obras,
serviços, subministrações ou quaisquer outros submetidos à sua adju-
dicação por leilão, concurso ou adjudicação directa nos termos pre-
vistos pelas leis reguladoras da contratação de particulares com es-

tas administrações. Representar a sociedade perante as administra-
ções. Representar a sociedade perante as administrações tributárias
de qualquer âmbito de ordem a declarar, liquidar, assinar liquidações
complementárias, solicitar devoluções em seu caso, praticar reten-
ções e pagos à conta de todo tipo de tributos locais, autonómicos
ou estatais, e em geral quantos actos forem necessários para a ges-
tão com a administração.

ARTIGO 14.º

Remoção e responsabilidade dos administradores

Os administradores poderão ser removidos livremente em qual-
quer momento pela junta geral. A responsabilidade dos administra-
dores perante a sociedade, e perante os sócios e terceiros, determi-
nar-se-á e exigirá na forma prevista pela lei. Não obstante, os
administradores ficarão isentos da responsabilidade perante a socie-
dade e os sócios, além de pelas causas previstas na lei, pedindo au-
torização prévia à junta para os seus actos, salvo que da demora se
derivar maior prejuízo, pela urgência ou oportunidade do caso. A
referida autorização prévia não precisará de ser nem alegada nem
creditada perante terceiros. A referida exoneração de responsabili-
dade dos administradores na atingirá à que proceder aos actos con-
trários à lei ou executados sem a diligência devida.

ARTIGO 15.º

Disposições económicas

A) Cada exercício social finalizará e fechará a 31 de Dezembro de
cada ano.

B) Os administradores deverão levar os livros sociais e de conta-
bilidade e redigir as contas anuais e o informe de gestão conforme o
previsto na lei.

C) As contas anuais e o informe de gestão deverão ser assinados
por todos os administradores. Se faltar a assinatura de algum deles
exprimir-se-á assim em cada um dos documentos em que faltar,
exprimindo a causa.

D) Quando, conforme a lei, a sociedade não estiver obrigada a
submeter as suas contas à verificação por um auditor, os accionistas
que representem ao menos um 5% do capital social poderão solici-
tar, conforme a lei, a nomeação de um auditor que efectue a revisão
das contas de um exercício, sempre que não tenham transcorrido
três meses desde a data do seu encerramento. As despesas desta au-
ditoria serão satisfeitas pela sociedade. Não obstante, no caso de
que da auditoria não resultarem vícios ou irregularidades essenciais,
que suponham um risco para a situação financeira da sociedade ou
infracção grave da lei ou destes estatutos, a junta geral que deva
aprovar as contas em questão poderá acordar que os sócios solicitantes
reintegrem as despesas ocasionadas;

E) Com os requisitos previstos na lei e nestes estatutos para a
modificação dos mesmos, poderá acordar uma junta geral extraordi-
nária a obrigatoriedade de que a sociedade submeta as suas contas
anuais de forma sistemática à revisão de auditores de contas, mes-
mo que não seja exigido pela lei. Com os mesmos requisitos acordar-
-se-á a supressão desta obrigatoriedade;

F) A partir da convocatória da junta geral, qualquer accionista
poderá obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documen-
tos que vão ser submetidos à aprovação da mesma e o informe dos
auditores de contas em seu caso. Na convocatória far-se-á expres-
são deste direito;

G) Os benefícios líquidos obtidos depois de subtrair impostos e
reservas legais ou voluntárias distribuir-se-ão entre os accionistas,
em proporção ao capital desembolsado por estes;

H) Dentro do mês seguinte à aprovação das contas anuais
apresentar-se-á para o seu depósito no registo mercantil do domicí-
lio social, certificação dos acordos da junta geral de aprovação de
contas anuais e de aplicação do resultado, à qual se juntará um exem-
plar de cada uma das referidas contas e dos outros documentos pre-
vistos na lei.

ARTIGO 16.º

Outras disposições

A) Em todo o caso em que a lei e estes estatutos possa prever
uma notificação pessoal aos accionistas mesmo em substituição
da publicação de uma convocatória, esta será feita, em forma que
faça fé em juízo, no domicílio que conste do livro de registo de
acções nominativas. Para o devido efeito os sócios titulares de
acções nominativas poderão pedir em qualquer momento que se
actualizem ou alterem os dados do seu domicílio que figurem no
referido livro.
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B) Submissão jurisdicional; toda questão ou desavença entre só-
cios ou entre estes e a sociedade submeter-se-á ao foro da sociedade,
com renúncia do próprio, se for distinto.

C) Incompatibilidades: não poderão ocupar nem exercer cargos
nesta sociedade as pessoas compreendidas em algumas das proibi-
ções ou incompatibilidades estabelecidas na Lei n.º 25/1983, de 26 de
Dezembro, Lei n.º 19/1988, de 12 de Julho, reguladoras da auditoria
de contas, e nas outras disposições legais, estatais ou autonómicas,
na medida e condições nela fixadas. Em virtude, e com respeito a
esta companhia mercantil Agustin Tejeda, S. A., inscrevo a referida
modificação, na forma indicada, do seu objecto social; a correlativa
modificação do artigo 2.º dos estatutos; A adaptação dos seus esta-
tutos sociais ao texto refundido da nova Lei de Sociedades Anóni-
mas, aprovada pelo Real Decreto Legislativo n.º 1564/1989, de 22 de
Dezembro, conforme as previsões estabelecidas na Lei n.º 19/1989,
de 25 de Julho; com a nova redacção dos mesmos que ficou trans-
crita; e os poderes conferidos aos referidos conselheiros Don Jorge
Tejeda Pedrero e Don Francisco Carballo Macias, com as faculdades
solidárias indicadas. Escritura n.º 249 protocolo do notário de
Alburquerque, Don Vicente Simó Sevilla, outorgada em San Vicente
de Alcántara aos 21 dias do mês de Setembro de 1990, primeira cópia
da qual foi apresentada pelas 10 horas do dia 26 de Outubro último,
assento n.º 1066 do Diário 13.º Não sujeito a imposto.

Badajoz, aos 15 dias do mês de Dezembro de 1990.

Conferida. Está conforme.

30 de Junho de 1999. � O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 08118310

PORTO
BAIÃO

MAQUITERMICA � INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 192/970123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503891541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 1998.

Conferi. Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 08897786

MAQUITERMICA � INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 192/970123;
identificação de pessoa colectiva n.º 503891541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, os documentos relativos à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

Conferi. Está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 08897778

FELGUEIRAS

AGROMILLENIUM � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E PROJECTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1911/
990907; data da apresentação: 000602.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970290

RIBEIRO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 92/
621010; identificação de pessoa colectiva n.º 500561923; data da
apresentação: 000602.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970312

EMBALAGENS DA TOCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1558/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503896160; data da
apresentação: 000602.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970304

EUROSILVER � CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 969/
920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502732628; número e
data da apresentação: 4/000516.

Certifico que foi efectuado a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, tendo sido aprovadas as contas em
10 de Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970053

ÁGUAS DE CAMBRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2001/
000410; identificação de pessoa colectiva n.º 502371838; data da
apresentação: 000614.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970479

SERRA LISA, SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 697/
881125; identificação de pessoa colectiva n.º 502079150; data da
apresentação: 000614.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970487

LADÁRIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 731/
890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502153229; data da
apresentação: 000614.
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Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970460

OLIFEL � COMÉRCIO DE COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 681/
880830; identificação de pessoa colectiva n.º 502028076; data da
apresentação: 000615.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970525

J. MÁRIO CARVALHO NUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1104/
930615; identificação de pessoa colectiva n.º 503021792; data da
apresentação: 000615.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970495

TEIXEIRA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 241/
770217; data da apresentação: 000612.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970428

ALEXANDRE DA CUNHA FARIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1818/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504520598; data da
apresentação: 000613.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970436

ADALBERTO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 357/
810708; identificação de pessoa colectiva n.º 501172718; data da
apresentação: 000612.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970410

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263; data da
apresentação: 000607.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970347

MARGUITUBO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
SANITÁRIOS E REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 938/
911223; identificação de pessoa colectiva n.º 502667389; data da
apresentação: 000531.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970274

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA DE MARGARIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1770/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504336673; data da
apresentação: 000607.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970371

TEIXEIRA & QUEIRÓZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1506/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503787698; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970584

EDUARDO TEIXEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1781/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504282646; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970592

MAGALHÃES & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 248/
770518; identificação de pessoa colectiva n.º 500651418; data da
apresentação: 250500.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970126
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ARLEMA � INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1420/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503596647; data da
apresentação: 000526.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970142

SOFELMATE � SOCIEDADE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1759/
980814; data da apresentação: 000529.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970150

RANDECORTE � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 966/
920317; identificação de pessoa colectiva n.º 502727217; data da
apresentação: 000530.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970215

MIXAL � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1116/
930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503053708; data da
apresentação: 000530.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970223

REGISOL � INDÚSTRIA DE SOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 983/
920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502772174; data da
apresentação: 000530.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970231

CONSTRUÇÕES IRMÃOS BROCHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1394/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503554642; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970550

JOIA � CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 240/
770211; identificação de pessoa colectiva n.º 500909300; data da
apresentação: 000523.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970118

PERMEDHEL � MEDICINA DE CLÍNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1932/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504614606; data da
apresentação: 000522.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970096

TAVARES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 342/
810305; identificação de pessoa colectiva n.º 501132228; data da
apresentação: 000615.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970509

CIDAFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1139/
931216; identificação de pessoa colectiva n.º 503117536; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970533

MARCELO & AMÍLCAR � CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1610/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503993115; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970614

IMO � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 112/
660518; identificação de pessoa colectiva n.º 500136939; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970541
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FELGUIAR � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1388/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503536091; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970576

CJD � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1897/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 503530816; data da
apresentação: 000616.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970568

ARMANDO SILVINO & ISRAEL � INDÚSTRIA
DE COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1755/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504244817; data da
apresentação: 000608.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970380

AUTO-MECÂNICA DA CEGONHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 378/
811105; identificação de pessoa colectiva n.º 501174273; data da
apresentação: 000531.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970282

MARIFA � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 984/
920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502772166; data da
apresentação: 000530.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970207

BEATRIZ & MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 820/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 502394889; data da
apresentação: 000531.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Mo-
reira Ribeiro. 10970266

PAREDES

SALVADOR ALMEIDA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2242/
000720; identificação de pessoa colectiva n.º 505038358; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000720.

Certifico que entre Salvador da Silva Pedro de Almeida, viúvo, e
Ricardo Jorge Gomes da Silva Almeida, solteiro, menor, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Salvador Almeida � Contabilidade,
L.da, com sede na Rua do Cabral, 34, freguesia de Astromil, do con-
celho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de con-
celhos limítrofes, assim como, poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, consulto-
ria de gestão, financeira e fiscal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros pertencente ao sócio Salvador da Silva Pedro de Almeida,
e uma do valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio Ricardo
Jorge Gomes da Silva Almeida.

2 � Enquanto o menor não atingir a maioridade, apenas poderão
ser exigidas prestações suplementares de capital ao sócio Salvador
da Silva Pedro de Almeida, até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Salvador da
Silva Pedro de Almeida, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
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guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 10669280

SETPAREDES � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2239/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505000318; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/000719.

Certifico que entre Olímpio Artur Marques Mota, casado com
Maria Adelina Moreira Pinto Teixeira Mota em comunhão de ad-
quiridos, José Jorge Brito Martins, casado com Ana Paula Coelho
Pinheiro em comunhão geral, António Francisco Coelho Pinhei-
ro, casado com Marília do Céu Ferreira e Silva em comunhão de
adquiridos, Pedro Dinis Guedes Serôdio, casado com Maria Olinda
Soares Leal em comunhão de adquiridos, António Augusto Men-
des Cardoso, casado com Maria de Fátima da Silva Pacheco em
comunhão de adquiridos, Francisco Manuel Coelho da Silva Car-
doso, solteiro, maior, e Francisco de Barros Ferreira, casado com
Maria do Carmo da Rocha Mendes Ferreira em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SETPAREDES � Imobiliária e
Construção, L.da, tem a sua sede à Travessa do Dr. José Maria Bra-
gança Ribeiro, cave, loja 2, Castelões de Cepeda, Paredes, podendo
constituir filiais e durará por tempo indeterminado.

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

2.º

O objecto social consiste na compra, venda, administração de
imóveis e realização de todas as operações legalmente permitidas
sobre imóveis, construção civil, estudo, gestão e promoção de pro-
jectos industriais, comerciais, hoteleiros, turísticos, agrícolas e imo-
biliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
175 000 euros, dividido em sete quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, quer entre sócios quer a
favor de terceiros, depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz.

2 � Aos sócios ou aos restantes sócios, em primeiro lugar, e à
sociedade, em segundo lugar, é concedido sempre o direito de prefe-
rência na alienação, e, se mais de um sócio pretender preferir, a
mesma quota será repartida pelos interessados na proporção das
quotas que então possuam.

3 � O cedente deverá comunicar, por carta registada, à socie-
dade e aos outros sócios as condições da cessão e a quem, devendo
os interessados em exercer o direito de preferência responder no
prazo de 90 dias após a recepção da carta.

4 � O valor da quota, para o exercício de direito de preferência
acima referido, será o determinado pelo último balanço aprovado.

5 � Este preço ou valor da quota será pago em três prestações
iguais e semestrais.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao limite de 175 000 euros.

6.º

É permitida a amortização de quotas se qualquer quota for penho-
rada ou arrestada ou de qualquer forma sujeita a arrematação judici-
al, sendo o seu pagamento efectuado no prazo de 18 meses em três
prestações semestrais.

7.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção conjunta de qua-
tro gerentes para obrigar validamente a sociedade.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações e mais actos ou contratos
alheios à sociedade.

3 � Incluem-se nos poderes normais da competência da gerên-
cia:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis da e para a so-
ciedade;

b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

8.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com o
sobrevivo e com os herdeiros do sócio falecido, que designarão um
de entre eles que a todos represente.

Está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 10681760

ALBOIM � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1442/
950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503427004; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/000719.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 9 000 000$ em dinheiro, e subscrito em 4 050 000$ por
Arnaldo Augusto Moreira da Silva, e em 4 950 000$ por Maria Fer-
nanda de Sousa Barbosa tendo, em consequência, sido alterados os
artigos 3.º e 4.º do seu pacto que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 5 000 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme deliberação da assembleia geral, tomada por
maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua designação e
a fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no n.º 1, a gerência fica afecta a
ambos os sócios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes, Arnaldo Au-
gusto Moreira da Silva e Maria Fernanda de Sousa Barbosa.

4 � 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 locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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

Está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 10681795

BEAUTIFULL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2241/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505049813; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/000719.

Certifico que entre Celso Fernando Moreira da Rocha e mulher,
Maria Madalena dos Santos Jorge, casados em comunhão de adquiri-
dos, e Manuel Fernando de Oliveira Moreira dos Santos e mulher,
Angelina Maria Moreira Pacheco, casados em comunhão de adquiri-
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dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEAUTIFULL � Indústria de
Confecções, L.da, vai ter a sua sede na Rua Central de Gandra, 1495,
freguesia de Gandra, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste no fabrico, confecção, comércio a
retalho e grosso de têxteis e vestuário.

2 � No cumprimento do seu objecto social, a sociedade poderá
subscrever, adquirir ou alienar participações de toda a espécie, to-
mar parte ou interessar-se por qualquer forma e com quaisquer en-
tidades noutras sociedades, empresas, agrupamentos ou associações
existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei re-
guladora, mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros,
representado por quatro quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Celso Fernando Mo-
reira da Rocha, Maria Madalena dos Santos Jorge, Manuel Fernando
de Oliveira Moreira dos Santos e Angelina Maria Moreira Pacheco.

2 � Cada sócio realizou, nesta data, 50 % da sua entrada em di-
nheiro, devendo os restantes 50 % serem realizados, também em di-
nheiro, no prazo de dois anos a contar de hoje.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 150 000 euros.

ARTIGO 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
necessária a intervenção de dois gerentes, ficando desde já designa-
dos gerentes Celso Fernando Moreira da Rocha e Manuel Fernando
Oliveira Moreira dos Santos, sem prejuízo da faculdade da sociedade
poder nomear procurador ou mandatário para a prática de actos ou
categorias de actos específicos, nos termos e no âmbito do respec-
tivo mandato.

3 � Em ampliação dos seu poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socie-

dade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-

liária.
ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir a sociedade ou os sócios deverão, no pra-
zo de 30 dias contados da recepção da carta registada do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota e ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios, ficará
obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio ou se a quota penhorada, arrestada, sujei-

ta a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma subtraída
ao poder de disposição do respectivo titular venha por qualquer for-
ma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quota
segundo o último balanço aprovado ou pelo seu valor nominal se
este for superior.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral para aprovação de contas do exercício.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias,
dispensando-se estas formalidades para os sócios que assinem as
convocatórias.

Está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 13962159

DAMARSIL � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1201/
930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502921471; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 4.º do seu pacto, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 9 000 000$ pertencente à sócia Olívia Maria de Abreu
Ferreira, e outra do valor nominal de 1 000 000$ pertencente à sócia
Daniela Marisa Moreira de Barros.

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

Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 13962434

GTGÁS � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2243/
000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504919512; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000721.

Certifico que entre Amílcar Fernando Granjo dos Santos, casado
com Maria Isabel Santos Almeida em comunhão de adquiridos, e To-
más Augusto Teixeira de Carvalho, casado com Maria Fernanda Fer-
reira Campos em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GTGÁS � Comércio de Gás, L.da,
tem a sua sede na Rua do Dr. José Barbosa Leão, 75, Castelões de
Cepeda, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de combustíveis
para uso doméstico.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas, sendo uma de 3750 euros
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pertencente ao sócio Amílcar Fernando Granjo dos Santos, e uma
de 1250 euros pertencente ao sócio Tomás Augusto Teixeira de
Carvalho.

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 o
sócio Amílcar Fernando Granjo dos Santos.

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 comerci-

ais;
c) Adquirir por trepasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e, em segundo, aos sócios não cedentes.

6.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
2 � A contrapartida da amortização far-se-á, salvo disposição im-

perativa da lei em contrário, pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado.

7.º

Os sócios poderão ser chamados a realizar prestações suplemen-
tares de capital até 10 000 euros por deliberação da assembleia geral.

8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
que for deliberada, por maioria simples, em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 10669213

MELHORCOMPRA � VENDA DE MATERIAL
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2270/
000719; identificação de pessoa colectiva n.º 504942522; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000719.

Certifico que entre Miguel Avelino Fernandes Monteiro, divorcia-
do, e Searasoft � Desenvolvimento de Software, L.da, com sede na
Estrada Nacional n.º 15, ao quilómetro 1,5, Vilarinho de Cima, Gan-
dra, Paredes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MELHORCOMPRA � Venda de
Material Informático, L.da

2 � Tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 15, ao quilómetro
1,5, Zona Industrial de Vilarinho, freguesia de Gandra, concelho de
Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na venda de material informático
e outros similares.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Miguel Avelino
Fernandes Monteiro, que desde já fica nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes na proporção das quotas de
que ao tempo sejam titulares.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a 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.

Está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribei-
ro da Costa Pinheiro. 10669299

EDUZAR � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2238/
000718; identificação de pessoa colectiva n.º 504905309; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000718.

Certifico que entre Francisco José da Silva Correia e mulher, Ma-
ria Helena Alves da Costa Neto Correia, casados em comunhão de
adquiridos, e Eduardo Correia Vieira da Silva, casado com Maria Elsa
Diogo da Silva em comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EDUZAR � Comércio de Vestuário,
L.da, com sede na Rua Estrada Nacional, 209, Edifício Fontenário,
loja T, freguesia de Lordelo, do concelho de Paredes.
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§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de vestuário para
adultos; comércio a retalho de calçado, comércio a retalho de
marroquinaria e artigos de viagem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em três quotas, duas iguais do valor no-
minal de 4750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Fran-
cisco José da Silva Correia e Maria Helena Alves da Costa Neto
Correia, e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente ao só-
cio Eduardo Correia Vieira da Silva.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Francisco José
da Silva Correia, que desde já é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha 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.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 10538895

PENAFIEL

FATIROSA � FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1295/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504005022.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06929940

MARUJA � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 994/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503363464.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 07226004

ALMEIDA, CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 805/
921110; identificação de pessoa colectiva n.º 502868686.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06927319

CENTRO AGRÍCOLA DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 51/
900723; identificação de pessoa colectiva n.º 500517800.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06928455

ORDINSTEX, FÁBRICA DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 930/
940606; identificação de pessoa colectiva n.º 502388722.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06927335

CAROLO BAR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1334/
980304; identificação de pessoa colectiva n.º 504127039.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2000 18 396-(87)

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1998, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06929931

PENAPLAS � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1421/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504254693.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1998, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06930000

CARPRE � SOCIEDADE DE CARPINTARIAS
E PRÉ-FABRICADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 356/
850417; identificação de pessoa colectiva n.º 501491430.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1998, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13927124

DUMATEXTIL � INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 680/
910328; identificação de pessoa colectiva n.º 502531231.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 10132090

RIOTERMA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1438/
981211; identificação de pessoa colectiva n.º 504305220.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06958656

TERMOINSTAL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1558/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504386085.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06958419

VALE D�PENA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 739/
920226; identificação de pessoa colectiva n.º 502715227.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06958451

MANUEL ZEFERINO COSTA LOURENÇO
& ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1306/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504042858.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06926290

EDUARDO & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1077/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503553980.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06926711

PEDRIFIEL � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1354/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504125567.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06926614

C. F. T. F. � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 868/
930830; identificação de pessoa colectiva n.º 503050059.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
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exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 06959393

PEIXOTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1587/
991230; identificação de pessoa colectiva n.º 504679937.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referente ao ano de
exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documentação na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13927027

PORTO � 2.A SECÇÃO

SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 675; identificação de pessoa colectiva n.º 503039837; número
e data da apresentação: 27/20000703 (averbamento n.º 2); pasta
n.º 11 728.

Certifico que foi depositada a acta n.º 11, de 21 de Junho de 2000,
da qual consta que a sociedade em epígrafe alterou o contrato e mudou
a sua sede para a Travessa de Fernão de Magalhães, 108, freguesia
de Rio Tinto, Gondomar.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359699

TVNOVA � TELEDIFUSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 133/910218; identificação de pessoa colectiva n.º 502500883;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 8 e 9/000703; pasta n.º 5413.

Certifico que foram depositadas três cartas e fotocópia da acta
n.º 17 da assembleia geral da sociedade em epígrafe, de que consta a
cessação de funções dos membros do conselho de administração José
Fernando Maia de Araújo e Silva, Augusto Rodrigues de Castro Ri-
beiro e José António da Costa Figueiredo, por renúncia.

Mais certifico que, pela mesma acta, foram designados os mem-
bros do conselho de administração: presidente, Duarte Paulo Tei-
xeira de Azevedo, casado, residente na Rua do Marechal Saldanha,
1142, Porto; vogais: David Graham Shenton Bain, casado, residen-
te na Rua de Alberto Oliveira, 42, Porto, e José Manuel Marquitos
de Abreu Ferreira, casado, residente na Avenida do Brasil, 35, 7.º, F,
Lisboa.

Prazo: quadriénio em curso 1998-2001.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

É o que cumpre certificar.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 11627786

RAR � SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 261; identificação de pessoa colectiva n.º 501256083; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 30/991215; pasta
n.º 4888.

Certifico que, por escritura exarada no 4.º Cartório Notarial do
Porto, de fl. 61 a fl. 62 do livro n.º 91-G, em 22 de Novembro de
1999, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe e, em con-

sequência, alterado o seu artigo 6.º, passando o mesmo a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 37 500 000 euros, dividido em
37 500 000 acções com o valor nominal de um euro cada uma, e
encontra-se inteiramente liberado.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2000. � Pela Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 09480480

STAR � VIAGENS E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 620/941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503006629;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 4 e 5/000703; pasta n.º 13 292.

Certifico que foram depositadas duas cartas e fotocópia da acta
n.º 14 da assembleia geral da sociedade em epígrafe, de que consta a
cessação de funções do fiscal único e suplente, respectivamente,
Velosa Nadais e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Paulo Manuel Carvalho da Silva e Arlindo Dias
Duarte Silva, em 31 de Março de 2000, por renúncia, e a designa-
ção do fiscal único e suplente, respectivamente, Magalhães, Neves
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado, e António Dias
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por António Marques Dias, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.
Prazo: biénio em curso 1999-2000.

É o que cumpre certificar.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 11627808

WORLD TRADE CENTER PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 392/870630; identificação de pessoa colectiva n.º 501571680;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 21; números e data
das apresentações: 6 e 7/000703; pasta n.º 5326.

Certifico que foi depositada carta de renúncia e fotocópia da acta
n.º 18 da assembleia geral da sociedade em epígrafe, de que consta a
cessação de funções do administrador Fernando Silva de Morais e
Castro, e a designação de Manuel Araújo da Silva, casado, residente
no Largo do Conde da Covilhã, Lousada, Vila Nova de Famalicão.

Prazo: triénio em curso 1998-2000.
Data da deliberação: 10 de Abril de 2000.

É o que cumpre certificar.

25 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 11627794

PORTO CARLTON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 835; identificação de pessoa colectiva n.º 503437425; número
e data da apresentação: 19/20000703; pasta n.º 13 966.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura exarada em
15 de Junho de 2000, de fl. 47 a fl. 48 do livro n.º 113-G, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, na qual consta a alteração do contrato
pelo reforço de 250 000 000$, por conversão em capital dos supri-
mentos efectuados pelos accionistas, mediante a emissão de
250 000 novas acções do valor nominal de 1000$ cada uma, refe-
rente à sociedade epígrafada, passando os artigos 2.º e 4.º do mesmo
contrato a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Ribeira, 1, freguesia
de São Nicolau, concelho do Porto.
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ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
300 000 000$ e encontra-se representado por 300 000 acções do
valor nominal de 1000$ cada uma.

Conferida, está conforme.

26 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359591

PORTO CARLTON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 835; identificação de pessoa colectiva n.º 503437425; pasta
n.º 13 966.

Certifico que foi depositada carta de renúncia, bem como a acta
n.º 7 das quais consta:

Pela apresentação n.º 20/20000703, a cessação de funções do
administrador Francisco Miguel Bonifácio Lopes, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2000.

Pela apresentação n.º 21/20000703, foi designado administrador
Francisco António Ruivo Soares Baptista, casado, residente na Rua
da Senhora do Porto, 930, Porto.

Data: 31 de Março de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359605

SAMOMAR � INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 119; identificação de pessoa colectiva n.º 503074500; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/20000703; pasta
n.º 10 214.

Certifico que foi depositada a acta n.º 10 da qual consta a nomea-
ção de gerente de Denis Venturato, solteiro, maior.

Data: 26 de Abril de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359656

G. E. G. � GABINETE DE ESTRUTURAS
E GEOTECNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 483; identificação de pessoa colectiva n.º 501957782; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/
000628; pasta n.º 9346.

Certifico que, por escritura exarada em 28 de Maio de 1997, no
2.º Cartório Notarial do Porto, de fl. 72 v.º e fl. 73 do livro n.º 138-H,
que se deposita, foi alterada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua da Alegria, 1930, 1.º, sala 4, Bonfim, Porto.

Conferida, está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11626534

S. I. S. � SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 813; identificação de pessoa colectiva n.º 503075817; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/000628; pasta n.º 11 976.

Certifico que, por escritura exarada no 3.º Cartório Notarial do
Porto, em 10 de Março de 2000, de fl. 142 a fl. 143 do livro n.º 190-
-G, que se deposita, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe

nos seus n.os 1 dos artigos 1.º e 2.º, passando os mesmos a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma S. I. S. � Sistemas Integrados de
Serviços, L.da, e a sua sede é na Rua de Brito Capelo, 567, sala 4, da
freguesia e concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na representação, importa-
ção e exportação e comercialização de artigos de decoração em geral,
venda e aluguer de carrinhos de bagagem e promoção publicitária
inserida nos mesmos; promoção, organização e prestação de servi-
ços em geral, de todo o género de eventos sociais; prestação de ser-
viços de pintura, pichelaria e carpintaria em geral.

Verifiquei a qualidade de únicos sócios dos outorgantes da referida
sociedade através de uma certidão da Conservatória do Registo Co-
mercial, que arquivo.

Foi exibido o certificado de admissibilidade de firma passado em
5 de Janeiro do ano corrente, no Registo Nacional de Pessoas Co-
lectivas.

Conferida, está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11627573

VINAGRE & CORTE REAL � PLANOS
E PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 947; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 6/
000628; pasta n.º 8027.

Certifico que, pela acta n.º 55, de 30 de Março de 2000, que se
deposita, consta a designação dos membros dos órgãos sociais para
o triénio de 2000-2002:

Conselho de administração:
1) António Maria Lobo de Vasconcelos Corte-Real, casado, resi-

dente na Estrada da Circunvalação, 12 073, Porto, presidente;
2) Pedro Manuel Antunes Guimarães Corte-Real, casado, residen-

te na Rua de Delfim Maia, 76, rés-do-chão, Porto, vogal;
3) António Carlos Antunes Guimarães Corte-Real, casado, resi-

dente na Rua da Senhora do Porto, 798, rés-do-chão, direito, Por-
to, vogal.

Fiscal único: efectivo, António Magalhães & Carlos Santos, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Campo
Alegre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto; suplente, Adriano Gomes
Ferreira Pires, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
João Pedro Ribeiro, 673, 4.º, esquerdo, Porto.

Data: 30 de Março de 2000.

Conferida, está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11627964

INDINOR � INDÚSTRIAS QUÍMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 490; identificação de pessoa colectiva n.º 501935851; pasta
n.º 4428.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 que resul-
tou da apresentação n.º 9/000628, foram depositadas as cartas de
renúncia das quais consta a cessação de funções de António Veloso
Coelho, de administrador do conselho de administração, e de Maria
Isabel Barbosa de Faria, de vogal do conselho fiscal.

Data: 30 de Março de 2000.
Mais certifico que, pela inscrição n.º 20 que resultou da apresen-

tação n.º 10/000628, foi depositada a acta n.º 23, da qual consta a
designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio do
mandato em curso de 1998-2001: Maria Isabel Barbosa de Faria,
divorciada, residente na Rua de Monsenhor Manuel Marinho, 15,
Porto, para vogal do conselho de administração, e António Veloso
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Coelho, casado, residente na Rua de Matias de Albuquerque, 42, 2.º,
esquerdo, Porto, para vogal do conselho fiscal.

Data: 30 de Março de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11626526

PINTAROGEL � INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 674; identificação de pessoa colectiva n.º 502703032; pasta
n.º 8951.

Certifico que se deposita a fotocópia da escritura exarada no 2.º
Cartório Notarial de Matosinhos, em 22 de Maio de 2000, de fl.
97 a fl. 98 do livro n.º 79-H, da qual, e pelo averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1, consta a cessação de funções dos gerentes Jean Claude
Gomes e Marie dos Santos Gomes, por renúncia.

Data: 22 de Maio de 2000.
Mais certifico que, pela mesma escritura e pela apresentação n.º 3/

20000628, a mesma sociedade supra referida sofreu alteração do
contrato, passando os artigos 4.º e 5.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís dos Santos
Clemente e Eduardo da Silva Pinto.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Eduardo da Silva
Pinto, já nomeado gerente, ficando a sociedade vinculada em todos
os seus actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11628006

INFOLOGIA � SOFTWARE PROFISSIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 568; inscrição n.º 22; pasta n.º 754.

Certifico que, pela apresentação n.º 7/20000628, foi registado o
projecto de fusão sobre a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património para a sociedade

incorporante.
Sociedade incorporada: a própria.
Sociedade incorporante: Software Avançado de Ajuda à Reestrutu-

ração Informática, S. A., com sede na Rua de D. Manuel II, 320,
rés-do-chão, Porto.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Denominação: Sage Portugal � Software, S. A., com sede na Pra-

ça de Mouzinho de Albuquerque, 113, 6.º, Porto.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11627590

SOFTWARE AVANÇADO DE AJUDA
À REESTRUTURAÇÃO INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 535; inscrição n.º 13; pasta n.º 8634.

Certifico que sobre a sociedade em epígrafe foi registado um pro-
jecto de fusão, sob a apresentação inframencionada, e rege-se pelo
seguinte:

13 � Apresentação n.º 8/20000628.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património para a sociedade

incorporante.

Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: Infologia � Software Profissional, S. A.,

com sede no Largo do Engenheiro António de Almeida, 70, 4.º, sala
380/385, Porto.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: Sage Portugal
� Software, S. A., com sede na Praça de Mouzinho de Albuquerque,
113, 6.º, Porto.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11627921

LACTOGAL � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 336; identificação de pessoa colectiva n.º 503183997; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 4/000628; pasta
n.º 15 154.

Certifico que, pela acta n.º 22, de 31 de Março de 2000, que fica
depositada, consta a designação dos membros dos órgãos sociais para
o quadriénio de 2000-2003:

Conselho de administração: presidente, Manuel Albino Casimiro
de Almeida, casado, residente na Rua de Manuel Brandão, Oliveira
de Azeméis; vogais: José Caeiro Passinhas, casado, residente na Rua
de D. Jorge de Lencastre, 15, Aveiro; Manuel dos Santos Gomes,
casado, residente em São Mamede, Oliveira de Azeméis; Joaquim
Maria de São José Cardoso, casado, residente em Liceia, Arroia,
Montemor-o-Velho; Alberto de Jesus Nunes Cardoso, casado, resi-
dente em Repolão, Oliveira do Bairro; Honorato Neves Pinto Ri-
beiro, casado, residente em Carvalha, Troviscal, Oliveira do Bairro;
Fernando da Silva Mendonça, casado, residente na Rua de Passos,
Modivas, Vila do Conde; Óscar de Azevedo Brandão, divorciado,
residente na Rua de Gaspar Manuel, 250, Vila do Conde; e Simão
Daniel Moreira Alves, casado, residente em Senra, Afife, Viana do
Castelo.

Conselho fiscal: presidente, Acílio Gomes da Mota, casado, resi-
dente no lugar de Samel, Anadia; vogais: António Rui Vilar da Silva,
casado, residente na Rua da Ramadinha, 145, 2.º, direito, Vila Nova
de Gaia; e Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua de Oliveira Monteiro, 168, Por-
to, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial de
contas, casado.

Conferida, está conforme.

13 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11627018

SC � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501503293; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 3/20000703; pasta
n.º 3745.

Certifico que pela apresentação supra-referida consta a designa-
ção dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003:

Conselho de administração: presidente, David Grham Shenton Bain,
casado, residente na Rua de Alberto Oliveira, 42, Porto; vogais: João
Manuel Gonçalves Bastos, casado, residente na Rua de Diu, 280,
Porto; e Domingos Miguel Sequeira de Almeida, casado, residente
na Rua do Dr. António Luís Gomes, 43, 3.º, esquerdo, Vila Nova de
Gaia.

Conselho fiscal: presidente, Velosa Nadais e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da Boavista,
957, 5.º, direito, representada por José Manuel Varandas Marques,
efectivo; vogais efectivos: Pedro Manuel Azeredo Ferreira Lopes,
solteiro, maior, residente na Rua de D. António Barroso, 158, Por-
to, e Augusta Cristina Araújo Silva Teixeira, casada, residente na Rua
de António Álvares dos Santos Júnior, 79, 1.º, Azurara, Vila do Conde;
José Manuel Sampaio de Carvalho, casado, residente na Rua de D.
Nuno Álvares Pereira, 1156, 5.º, hab. 612, Matosinhos, vogal su-
plente; e Paulo Manuel Carvalho da Silva, casado, residente em Ve-
reda 1, 66, Quinta do Sardoal, Vila Nova de Gaia, revisor oficial de
contas suplente.

Conferida, está conforme.

19 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 11626682
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MAXBELA � SOCIEDADE TÉCNICA
DE MADEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 698; identificação de pessoa colectiva n.º 501212019; pasta
n.º 18 574.

Certifico que foi depositada a acta n.º 1, de 6 de Junho de 2000,
bem como carta, na referida pasta, destes documentos consta que:

Pelo averbamento n.º 1 � apresentação n.º 25/20000703.
Cessação de funções, referente ao mandato em curso, do adminis-

trador Élio Joaquim Marques Abrantes, por renúncia, em 6 de Junho
de 2000.

Pela apresentação n.º 26/20000703.
Designação do administrador António Vicente Carrapiço Cortes,

residente na Rua do Professor Mota Pinto, 247, 2.º, direito, Porto,
para preenchimento de vaga até final do quadriénio em curso.

Data: 6 de Junho de 2000.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359672

MELLO LEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 957; identificação de pessoa colectiva n.º 501427325; número
e data da apresentação: 10/20000719; pasta n.º 922.

Certifico que pelo projecto de fusão que fica arquivado, consta:
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património para a sociedade

incorporante.
Sociedade incorporada: a própria.
Sociedade incorporante: BCP Leasing, S. A., com sede na Rua de

Eugénio de Castro, 352, 2.º, Porto.
Alterações projectadas na sociedade incorporante: nenhumas.

Conferida, está conforme.

26 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 09359761

PÓVOA DE VARZIM

CASTRO & TERROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2572/000612; identificação de pessoa colectiva n.º P504901478;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/120600.

Certifico que entre Armando José Neta Ribeiro Gonçalves de Cas-
tro e Prudêncio Viana Terroso foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Castro & Terroso, L.da, com sede na
Rua de Almeida Brandão, Edifício Amorim, 2.º, c/n, freguesia e con-
celho da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de materiais, equi-
pamento e sistemas informáticos; manutenção, instalação e repara-
ção dos mesmos.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034692

MÁRIO ALBERTO VILAR SÁ MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1623/931221; identificação de pessoa colectiva n.º 503117374;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/160500.

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2000, do 2.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, foi aumentado o capital social da
sociedade em epígrafe de 1 000 000$ para 1 002 410$, mediante
reforço de 2410$, subscrito em dinheiro e em partes iguais por ambas
as sócias e, em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas com o valor nominal de 2500 eu-
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ros, uma de Carla Alexandra Maio Nipo e outra de Paula Cristina
Maio Nipo de Sá Moreira.

Está conforme.

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

16 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034153

CAMPOS SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1745/941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503338702;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números
e data das apresentações: 2 of., 4 e 5/090600.

Certifico que foi depositada carta da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de José Fernando Morais
Garrido, em 10 de Março de 2000.

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 2000, do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, a ex-sócia Edviges Maria Mo-
rais Garrido cessou funções de gerência, em 10 de Março de 2000.

Pela mesma escritura foram alterados os artigos 6.º, 7.º e 8.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís Filipe Pereira da Silva
e Maria Luísa Moreira da Costa Silva.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital até ao
montante de 1 200 000$.

8.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios, Luís Fili-
pe Pereira da Silva e Maria Luísa Moreira da Costa Silva, desde já
designados gerentes e fica vinculada pelos negócios jurídicos concluí-
dos por qualquer um deles.

Está conforme.

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

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10065059

TRANSPORTES MATIAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2486/991125; identificação de pessoa colectiva n.º P504691090;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/090600.

Certifico que foi depositada carta da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de Paulo Alexandre
Cruz Melo Barreiros Araújo, em 1 de Junho de 2000.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a nomeação de
Maria Lídia da Silva Serra para gerente, por deliberação de 1 de Ju-
nho de 2000.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10065067

ISABEL & MIRA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2571/000609; identificação de pessoa colectiva n.º P505013711;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/090600.

Certifico que entre Maria Isabel Dourado Martins Vieira e Maria
Zulmira Dourada Martins Santos foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Isabel & Mira � Confecções, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 13, 558,
da freguesia de Navais, deste concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a confecção de outro vestuário ex-
terior em série.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada uma das sócias, Maria Isabel Dourado Mar-
tins Vieira e Maria Zulmira Dourado Martins dos Santos.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de dois gerentes.

2 � Ficam desde já designadas gerentes as duas sócias.
3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é

necessária a intervenção conjunta das duas gerentes.
4 � Poderá a gerência nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender bens móveis ou imóveis para e da

sociedade;
b) Dar e tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adqui-
rir por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
5 � Fica expressamente proibido aos gerentes da sociedade obri-

garem a sociedade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales,
fianças e outras obrigações.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade sendo conferi-
do o direito de preferência, em primeiro lugar, aos sócios e, em se-
gundo lugar, à sociedade na cessão onerosa de quotas.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição dos
sócios continuando com os sobrevivos ou o representante legal do
interdito devendo aqueles nomear um que a todos represente enquanto
a quota se mantiver indivisa.

9.º

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

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) De acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

judicial em juízo, falência ou insolvência ou cessão gratuita;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas
e bens se por partilha do respectivo património, a quota não for
adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10065075
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CENTRAL DE RADIOTÁXIS CEGO DO MAIO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 7/000613; identificação de pessoa colectiva n.º P504834045; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/130600.

Certifico que entre Maia, Ferreira & Filho, L.da, e Ferreira &
Lopes, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

O agrupamento adopta a denominação de Central de Radiotáxis
Cego do Maio, A. C. E., durará por tempo indeterminado e terá a
sua sede na Rua de Manuel Rodrigues da Cruz, 18, da cidade da Pó-
voa de Varzim.

ARTIGO 2.º

O objecto do agrupamento é a criação e manutenção de estação
de base de radiocomunicações para radiotáxis a fim de melhorar as
condições económicas do exercício de actividade dos seus membros.

ARTIGO 3.º

a) O agrupamento não tem capital social.
b) A assembleia geral do agrupamento fixará as contribuições dos

agrupados para fazer face às despesas de instalação e manutenção da
estação de rádio.

ARTIGO 4.º

A administração do agrupamento, não remunerada, cabe aos agru-
pados fundadores ou àqueles que venham a ser eleitos em assembleia
geral, por maioria simples, no caso de o agrupamento vir a ter mais
agrupados, ficando desde já nomeados administradores José Maria
de Jesus Maia e José Ferreira, em representação da agrupada Maia,
Ferreira & Filho, L.da, e Manuel José Valentim Ferreira, em repre-
sentação da agrupada Ferreira & Lopes, L.da

ARTIGO 5.º

a) Compete à administração a gestão do agrupamento exercendo
os poderes normais de gerência, representando o agrupamento em
juízo e fora dele e praticando todos os actos necessários à realiza-
ção do seu objecto.

b) O agrupamento obriga-se pela assinatura conjunta de dois ad-
ministradores nomeados.

c) A administração prestará anualmente contas do seu exercício,
a apreciar em assembleia geral do agrupamento.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral poderá ser convocada por dois ou mais agrupa-
dos com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Qualquer agrupado poderá fazer-se representar na assem-
bleia geral por outro agrupado ou por terceiro, familiar do represen-
tado, mediante simples credencial.

ARTIGO 7.º

Os agrupados são obrigados:
a) A utilizar regular e normalmente o equipamento, segundo as

normas fixadas em regulamento interno;
b) A prestar as contribuições que forem fixadas pela assembleia

geral;
c) A exercer a administração do agrupamento quando para tal

forem eleitos.

ARTIGO 8.º

Podem ser admitidos como novos agrupados quaisquer empresas
de transporte de passageiros em automóveis ligeiros que exerçam a
sua actividade em táxis ou em automóveis de aluguer nos concelhos
da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, segundo as condições que
vierem a ser fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A exclusão de membro do agrupamento compete à assembleia geral
e poderá ter lugar quando o agrupado:

a) Deixar de exercer a actividade económica para a qual o agru-
pamento serve de complemento;

b) For declarado falido ou insolvente;

c) Estiver em mora na contribuição que lhe caiba para as despesas
do agrupamento, depois de notificado pela administração, por carta
registada, para satisfazer o pagamento no prazo que lhe seja fixado
e nunca inferior a 30 dias;

d) Não cumprir as obrigações estabelecidas no artigo 7.º, e
e) Tiver com o agrupamento ou qualquer agrupado comportamento

desleal ou sócio profissional altamente censurável.

ARTIGO 10.º

Qualquer agrupado pode livremente exonerar-se do agrupamento,
ao fim de três meses da sua admissão, através de comunicação à
administração, por carta registada com aviso de recepção, mas a
exoneração só produz efeitos 15 dias após aquela comunicação, não
tendo o exonerado direito ao investimento ou qualquer indemniza-
ção.

ARTIGO 11.º

As deliberações relativas a admissão e exclusão de agrupados, bem
como a alterações deste contrato, tomadas por maioria de três quar-
tos do número de agrupados, cabem à assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O agrupamento dissolve-se nos casos previstos na lei ou por de-
cisão da assembleia geral tomada por maioria de três quartos do
número de agrupados, sendo o saldo da liquidação partilhado entre
os agrupados na proporção das suas entradas para a formação de
capital próprio acrescidas das contribuições que tenham satisfeito.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034706

SOCOVARZA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2269/980720; identificação de pessoa colectiva n.º 504210424;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/140600.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2000, do 1.º Cartó-
rio Notarial de Vila Nova de Gaia, o capital social da sociedade
Socovarza � Sociedade de Construções, L.da foi aumentado de
10 000 000$ para 12 028 920$, mediante o reforço de 2 028 920$,
subscrito em dinheiro e da seguinte forma: o sócio António Oliveira
Santos com 1 021 690$, a sócia Maria João Pinto de Almeida Pires
Santos com 4820$, o novo sócio André Almeida Pires de Oliveira
Santos com 400 964$, a nova sócia Ana de Almeida Pires de Oli-
veira Santos com 400 964$, e o novo sócio Manuel Luís Vicent
Camacho Veiga com 200 482$.

Pela mesma escritura, e por transformação em sociedade anóni-
ma, foi remodelado totalmente o contrato social, cujo teor passou
a ser o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

1.º

A sociedade adopta a denominação de SOCOVARZA � Sociedade
de Construções, S. A.

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Bairro Avelino do Monte,
A Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim, podendo ser transferida dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe por simples decisão do ad-
ministrador ou do conselho de administração, se este vier a ser cons-
tituído.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção e obras
públicas e compra de imóveis para revenda.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em 6000 acções do valor nominal de 10 euros
cada uma.
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2 � Todas as acções são ao portador podendo ser convertidas em
acções nominativas a pedido de qualquer accionista.

3 � Enquanto as acções forem tituladas poderá haver títulos re-
presentativos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 e 5000 ac-
ções.

4 � Os títulos de acções serão assinados pelo administrador ou
presidente do conselho de administração, se vier a ser constituído,
podendo a assinatura ser de chancela e autenticados com o selo bran-
co da sociedade.

5 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável, desde que haja prévia deliberação da assembleia geral.

6 � As despesas de conversão das acções previstas nos n.os 2 e
5 são por conta dos accionistas requerentes.

7 � Durante o prazo de cinco anos, o administrador único ou o
conselho de administração, se vier a ser constituído, com voto fa-
vorável do presidente, poderá aumentar o capital, uma ou mais ve-
zes, por entradas em dinheiro, até ao limite máximo de 100 000 euros.

8 � Fica autorizada a emissão de acções preferenciais sem direi-
to a voto até ao montante representativo de metade do capital social
existente à data, que conferem direito a um dividendo prioritário
não inferior a 5 % do respectivo valor nominal, podendo ser remí-
veis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, de
acordo com deliberação da assembleia geral que, nesse caso, definirá
o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5.º

Nos aumentos de capital os accionistas têm direito de preferência
na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição de novas
acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal direito de
preferência não tenha sido exercido.

6.º

1 � A transmissão de acções nominativas ficará subordinada ao
direito de preferência dos restantes accionistas, que o deverão exer-
cer no prazo de 60 dias a contar da notificação do projecto de trans-
missão.

2 � No caso de mais do que um accionista pretender exercer o
direito de preferência deverá fazê-lo na respectiva proporção da sua
participação no capital social.

7.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou apreensão e processo de fa-
lência ou insolvência, é permitida a amortização das acções atingidas,
nos termos do artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Os títulos serão amortizados pelo valor nominal das acções,
sendo o seu pagamento fraccionado em duas prestações a efectuar
dentro de seis meses e um ano, respectivamente, após a deliberação
de amortização.

8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pelo conselho de admi-
nistração.

2 � Aplica-se às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no n.º 3 do artigo 5.º

CAPÍTULO III

Assembleia geral

9.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as subs-
tituam, devidamente averbadas em seu nome nos registos da socie-
dade ou depositadas numa instituição de crédito ou na sociedade.

2 � Aos accionistas sem direito a voto e aos obrigacionistas é
vedado assistir às assembleias gerais.

10.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo cônjuge, ascen-
dente, descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome e data da
assembleia.

3 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito nomearem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa.

11.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se achem presentes accionistas que representem mais
de 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação poderá a assembleia funcionar com
qualquer representação do capital social e qualquer que seja o nú-
mero de accionistas presentes.

12.º

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

13.º

A assembleia geral é convocada pelo presidente e reunirá:
a) Em sessão ordinária no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária sempre que o administrador único, o

presidente do conselho de administração ou fiscal único o entenda
conveniente ou quando requerido por accionistas que representem,
pelo menos, o mínimo do capital social imposto por lei para esse
efeito.

14.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por um ou mais anos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

15.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único.
2 � Caso venha a ser constituído conselho de administração será

ele composto por três membros, competindo à assembleia geral e
eleger o respectivo presidente.

16.º

Sem prejuízo das demais atribuições que lhe confere a lei e estes
estatutos ao administrador único, ou ao presidente do conselho de
administração, se este vier a ser constituído, compete assegurar a
gestão de todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social, no que lhe são conferidos os mais am-
plos poderes, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor ou con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas, e
comprometer-se em arbitragens, bem como nomear mandatários para
determinadas categorias de actos;

b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer

bens móveis ou imóveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, singu-

lares ou colectivas, nos termos do artigo 4.º;
e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no

mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscaliza-
ção das entidades mutuantes;

f) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras sociedades em cujo capital venha a participar;

g) Manter, instalar, encerrar ou transferir estabelecimentos, no
País ou no estrangeiro, dá-los ou tomá-los de arrendamento, bem
como tomá-los de trespasse ou trespassá-los;

h) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quais-
quer operações de financiamento que entenda necessárias, designa-
damente contrair empréstimos, nos termos, condições e forma que
reputar convenientes.

17.º

Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados:

a) Pelo administrador único, que poderá nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos;

b) Pelo presidente do conselho de administração, se este vier a
ser constituído.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2000 18 396-(95)

18.º

Fica expressamente proibido aos  administradores obrigar a socie-
dade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

19.º

O conselho de administração, se vier a ser constituído, reunirá
trimestralmente e, além disso, todas as vezes que o presidente o
convoque, devendo constar das respectivas actas as deliberações
tomadas.

20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão, obrigatoriamente, revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

21.º

As remunerações do administrador único, bem como dos mem-
bros do conselho de administração, se vier a ser constituído, e do
fiscal único serão fixadas em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

22.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos apurados no balanço anu-
al terão a aplicação que a assembleia geral destinar.

2 � O administrador único ou o conselho de administração, po-
derá fazer adiantamentos sobre lucros no decurso de cada exercício,
nos termos previstos na lei.

23.º

As deliberações que importem alterações aos presentes estatutos
e aumentos de capital, salvo o disposto no n.º 7 da cláusula 4.ª, te-
rão que ser aprovadas por accionistas que representem, pelo menos,
75 % dos votos emitidos.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

24.º

Ficam designados para integrar os órgãos sociais para o presente
quadriénio:

Assembleia geral: presidente, Dr. Manuel Luís Vicent Camanho
Veiga; secretária, Dr.ª Maria João Pinto de Almeida Pires Santos.

Administrador único: Dr. António Oliveira Santos.
Fiscal único: António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, contribuinte n.º 502976357, ins-
crita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 112, com
sede na Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, sala 207, no Porto, e re-
presentada pelo Dr. António José dos Anjos, casado, titular do bi-
lhete de identidade n.º 3053794, emitido no Porto em 19 de Abril
de 1996, contribuinte n.º 109173287, revisor oficial de contas com
n.º 633.

Fiscal suplente: Jónatas de Jesus Margarida, solteiro, titular do
bilhete de identidade n.º 9541372, emitido em Lisboa, em 23 de Abril
de 1999, contribuinte n.º 202453979, natural da freguesia de Gulpi-
lhares e nela residente em Recante Salvador Brandão, 12, concelho
de Vila Nova de Gaia, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 1037.

Está conforme.

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

15 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034714

SOCOPÓVOA, CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 829/870226; identificação de pessoa colectiva n.º 501792759;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 3/140600.

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2000, do 1.º Cartó-
rio Notarial de Vila Nova de Gaia, o capital social da sociedade
Socopóvoa � Confecções, L.da foi aumentado de 100 000 000$ para
100 241 000$, mediante o reforço de 241 000$, subscrito em di-
nheiro e da seguinte forma: o sócio António Oliveira Santos com
91 119$, a sócia Maria João Pinto de Almeida Pires Santos com
9544$, o novo sócio André Almeida Pires de Oliveira Santos com
60 144$, a nova sócia Ana de Almeida Pires de Oliveira Santos com
60 144$, e o novo sócio Manuel Luís Vicent Camacho Veiga com
20 049$.

Pela mesma escritura, e por transformação em sociedade anóni-
ma, foi remodelado totalmente o contrato social, cujo teor passou
a ser o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

1.º

A sociedade adopta a denominação de SOCOPÓVOA, Confecções,
S. A.

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Bairro Avelino do Monte,
A Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim, podendo ser transferida dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe por simples decisão do con-
selho de administração.

3.º

A sociedade tem por objecto a indústria têxtil.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em 50 000 acções do valor nominal de
10 euros cada uma.

2 � Todas as acções são ao portador podendo ser convertidas em
acções nominativas a pedido de qualquer accionista.

3 � Enquanto as acções forem tituladas poderá haver títulos repre-
sentativos de 1, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

4 � Os títulos de acções serão assinados pelo presidente do con-
selho de administração podendo a assinatura ser de chancela, e au-
tenticados com o selo branco da sociedade.

5 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável, desde que haja prévia deliberação da assembleia geral.

6 � As despesas de conversão das acções previstas nos n.os 2 e
5 são por conta dos accionistas requerentes.

7 � Durante o prazo de cinco anos, o conselho de administra-
ção, deliberando por maioria com voto favorável do presidente,
poderá aumentar o capital, uma ou mais vezes, por entradas em
dinheiro, até ao limite máximo de 2 000 000 euros.

8 � Fica autorizada a emissão de acções preferenciais sem direi-
to a voto até ao montante representativo de metade do capital social
existente à data, que conferem direito a um dividendo prioritário
não inferior a 5 % do respectivo valor nominal, podendo ser remí-
veis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, de
acordo com deliberação da assembleia geral que, nesse caso, definirá
o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5.º

Nos aumentos de capital os accionistas têm direito de preferên-
cia, na proporção das acções que possuírem, quer na subscrição de
novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais tal di-
reito de preferência não tenha sido exercido.

6.º

1 � A transmissão de acções nominativas ficará subordinada ao
direito de preferência dos restantes accionistas, que o deverão exer-
cer no prazo de 60 dias a contar da notificação do projecto de trans-
missão.

2 � No caso de mais do que um accionista pretender exercer o
direito de preferência deverá fazê-lo na respectiva proporção da sua
participação no capital social.
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7.º

1 � Em caso de penhora, arresto ou apreensão e processo de fa-
lência ou insolvência, é permitida a amortização das acções atingidas,
nos termos do artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Os títulos serão amortizados pelo valor nominal das acções,
sendo o seu pagamento fraccionado em duas prestações a efectuar
dentro de seis meses e um ano, respectivamente, após a deliberação
de amortização.

8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pelo conselho de admi-
nistração.

2 � Aplica-se às obrigações emitidas pela sociedade o disposto
no n.º 3 do artigo 5.º

CAPÍTULO III

Assembleia geral

9.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as subs-
tituam, devidamente averbadas em seu nome nos registos da socie-
dade ou depositadas numa instituição de crédito ou na sociedade.

2 � Aos accionistas sem direito a voto e aos obrigacionistas é
vedado assistir às assembleias gerais.

10.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo cônjuge, ascen-
dente, descendente, administrador ou outro accionista, mediante
carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome e data da
assembleia.

3 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito nomearem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa.

11.º

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se achem presentes accionistas que representem mais
de 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação poderá a assembleia funcionar com
qualquer representação do capital social e qualquer que seja o nú-
mero de accionistas presentes.

12.º

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

13.º

A assembleia geral é convocada pelo presidente e reunirá:
a) Em sessão ordinária no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária sempre que o conselho de adminis-

tração, o seu presidente ou fiscal único o entenda conveniente ou
quando requerido por accionistas que representem, pelo menos, o
mínimo do capital social imposto por lei para esse efeito.

14.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por um ou mais anos.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

15.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração composto
por três membros ou cinco membros, competindo à assembleia ge-
ral eleger o respectivo presidente.

16.º

Sem prejuízo das demais atribuições que lhe confere a lei e estes
estatutos ao presidente do conselho de administração compete asse-

gurar a gestão de todos os negócios sociais e efectuar todas as ope-
rações relativas ao objecto social, no que lhe são conferidos os mais
amplos poderes, nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor ou con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas, e
comprometer-se em arbitragens, bem como nomear mandatários para
determinadas categorias de actos;

b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer

bens móveis ou imóveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, singu-

lares ou colectivas, nos termos do artigo 4.º;
e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no

mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscaliza-
ção das entidades mutuantes;

f) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras sociedades em cujo capital venha a participar;

g) Manter, instalar, encerrar ou transferir estabelecimentos, no
País ou no estrangeiro, dá-los ou tomá-los de arrendamento, bem
como tomá-los de trespasse ou trespassá-los;

h) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quais-
quer operações de financiamento que entenda necessárias, designa-
damente contrair empréstimos nos termos, condições e forma que
reputar convenientes.

17.º

1 � Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, in-
cluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade
quando assinados:

a) Pelo presidente do conselho de administração;
b) Pelo administrador-delegado, ou administradores-delegados, no

exercício dos poderes que lhes forem delegados pelo presidente do
conselho de administração e nos precisos termos da delegação.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um administrador.

18.º

Fica expressamente proibido aos  administradores obrigar a socie-
dade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

19.º

O conselho de administração reunirá trimestralmente e, além dis-
so, todas as vezes que o presidente o convoque, devendo constar das
respectivas actas as deliberações tomadas.

20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, que serão, obrigatoriamente, revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

21.º

As remunerações dos membros do conselho de administração e do
fiscal único serão fixadas em assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

22.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos apurados no balanço anu-
al terão a aplicação que a assembleia geral destinar.

2 � O conselho de administração poderá fazer adiantamentos
sobre lucros no decurso de cada exercício, nos termos previstos na
lei.

23.º

As deliberações que importem alterações aos presentes estatutos
e aumentos de capital, salvo o disposto no n.º 7 da cláusula 4.ª, te-
rão que ser aprovadas por accionistas que representem, pelo menos,
75 % dos votos emitidos.
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CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

24.º

Ficam designados para integrar os órgãos sociais para o presente
quadriénio:

Assembleia geral: presidente, Dr. Manuel Luís Vicent Camanho
Veiga; secretária, Dr.ª Maria João Pinto de Almeida Pires Santos.

Conselho de administração: presidente, Dr. António Oliveira San-
tos; vogais: André Almeida Pires de Oliveira Santos e Ana Almeida
Pires de Oliveira Santos.

Fiscal único: António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, contribuinte n.º 502976357, ins-
crita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 112, com
sede na Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, sala 207, no Porto, e re-
presentada pelo Dr. António José dos Anjos, casado, titular do bi-
lhete de identidade n.º 3053794, emitido no Porto em 19 de Abril
de 1996, contribuinte n.º 109173287, revisor oficial de contas com
o n.º 633.

Fiscal suplente: Jónatas de Jesus Margarida, solteiro, titular do bi-
lhete de identidade n.º 9541372, emitido em Lisboa, em 23 de Abril
de 1999, contribuinte n.º 202453979, natural da freguesia de Gulpi-
lhares e nela residente em Recante Salvador Brandão, 12, concelho
de Vila Nova de Gaia, inscrito na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 1037.

Está conforme.

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

15 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034722

CMHP � CENTRO DE MEDICINA HOLÍSTICA
DA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1983/960904; identificação de pessoa colectiva n.º 503716022;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 7 of., 8 of. e 9/150600.

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2000, do 1.º Cartó-
rio Notarial de Santa Maria da Feira, os ex-sócios Paulo Fernando
de Silva Coelho e Alfredo José Morais Canavarro cessaram funções
de gerência na sociedade em epígrafe, em 14 de Abril de 2000.

Pela mesma escritura foram alterados os artigos 3.º e 5.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$. Divide-se em duas quotas, sendo uma de valor nominal
de 4 200 000$, pertencente ao sócio Manuel Ferreira Vieira e outra
de 1 800 000$, pertencente ao sócio Manuel Augusto Ferreira Vi-
eira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica afecta apenas ao sócio Manuel Fer-
reira Vieira, desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua assina-
tura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos que
à mesma disserem respeito.

Adverti o outorgante de que o presente acto deverá ser submetido
a registo dentro de três meses a contar de hoje.

Está conforme.

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

15 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034730

TÁXIS MARÉ ALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2573/000616; identificação de pessoa colectiva n.º P505021323;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/160600.

Certifico que entre Rogério dos Santos Ferreira, Maria Cândida
Moninhas Vieira da Silva e Joaquim Ferreira foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Maré Alta, L.da, tem a sua
sede na Urbanização da Boavista, Rua Dois, 29, freguesia de Terroso,
concelho da Póvoa de Varzim, durará por tempo indeterminado,
contando-se o seu início a partir do dia de hoje.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, assim como criar agências ou outras
formas de representação sem necessidade do consentimento da as-
sembleia geral.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em três quotas, sendo duas iguais, ambas do valor nominal de
2000 euros e pertencentes cada uma delas aos sócios Rogério dos
Santos Ferreira e Maria Cândida Moninhas Vieira da Silva, e uma
outra do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio Joaquim
Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Ro-
gério dos Santos Ferreira e Joaquim Ferreira, que desde já são desig-
nados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é ape-
nas necessária e suficiente a assinatura de um dos designados geren-
tes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis, incluindo veículos auto-
móveis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de
aluguer de longa duração, tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer locais ou estabelecimentos para a sociedade, acordar e transigir
em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e a divisão de quotas é livre entre sócios, porém,
quando a favor de estranhos os sócios, em primeiro lugar, e a socie-
dade, em segundo lugar, têm direito de preferência na transmissão e
se mais do que um sócio desejar preferir, a quota será repartida pe-
los interessados na proporção das quotas que então possuam.

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar pela socie-
dade, letras de favor, fianças, abonações e, em geral, documentos
alheios aos negócios sociais, respondendo a contravalor, individual-
mente, pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização será realizada no caso da alínea d) pelo que

resultar do acordo, nos restantes casos, pelo valor que for atribuído
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à quota, em balanço a efectuar para o efeito, e o seu valor pago em
quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, a primeira das quais
30 dias após a respectiva deliberação, salvo nos casos em que a lei
disponha imperativamente outra contra partida.

3 � A quota amortizada pode figurar no balanço como tal sendo
permitido, posteriormente e por deliberação dos sócios, criar uma
ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Anualmente será dado um balanço, com data de 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos nele apurados, depois de deduzida a per-
centagem de 5% para fundo de reserva legal, ser divididos pelos só-
cios, na proporção das suas quotas, termos em que por eles serão
suportados os prejuízos, quando os houver, até ao limite das suas
responsabilidades legais.

ARTIGO 10.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles um
de entre si, que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 12.º

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

Está conforme.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034749

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
MANUEL DA GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1140/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502315299;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/190600.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a nomeação de
António Carlos dos Santos Furtado, Maria Emília dos Santos Furta-
do e Carla Maria Figueiras de Sousa para gerentes da sociedade em
epígrafe, por deliberação de 7 de Junho de 2000.

19 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034773

TECNIASP � ESTUDOS E INSTALAÇÃO
DE ASPIRAÇÃO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2575/000620; identificação de pessoa colectiva n.º P504933361;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/200600.

Certifico que entre Aurélio Ferreira Gomes e Rogério Torres Go-
mes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma TECNIASP � Estudos e Instalação
de Aspiração Central, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fraião, 745, da fregue-
sia de Beiriz, deste concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como serem criadas sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social.

4.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de instalação
e montagem de sistemas de aspiração central, estudos e diagnósti-
cos, compra e venda de material de aspiração central.

5.º

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

6.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
de dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os dois sócios.
3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é neces-

sária a intervenção de dois gerentes, excepto nos actos de mero ex-
pediente em que é suficiente a assinatura de qualquer um dos geren-
tes.

§ 1.º Poderá a gerência nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender bens móveis ou imóveis para e da

sociedade;
b) Dar e tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adqui-
rir por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
d) Confessar, desistir e transigir em juizo;
e) Dividir, dar ou receber em dação em cumprimento bens de

qualquer natureza, incluindo veículos automóveis.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital não podendo, no entanto, as prestações serem superiores,
no seu conjunto, ao dobro do capital social.

9.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios e cônjuges.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da

sociedade sendo-lhe conferido o direito de preferência, em primeiro
lugar, e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes na cessão one-
rosa de quotas.

10.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que:
a) Seja arrolada, arrestada ou penhorada ou seja sujeita a venda

ou apreensão judicial.
11.º

No caso de falecimento de algum dos sócios a sociedade não se
dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre eles que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

20 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034781

IMOCONTRIZ � SOCIEDADE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2576/000621; identificação de pessoa colectiva n.º P504409328;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/210600.
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Certifico que entre João Paulo Teodoro Marinho de Sousa e mu-
lher, Odete Maria Serra Dourado foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOCONTRIZ � Sociedade
Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede no lugar de Contriz,
da freguesia de Estela, do concelho da Póvoa de Varzim.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, sem dependência de
autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a compra, venda, administração,
gestão de imóveis e revenda de adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Paulo Teodoro
Marinho de Sousa e Odete Maria Serra Dourado.

2 � As quotas estão somente realizadas em metade do seu valor,
devendo a restante metade dar entrada na caixa social no prazo de
um ano a contar desta data.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 200 000 euros, desde que aprovadas pelos votos cor-
respondentes a todo o capital social, e os sócios poderão fazer su-
primentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar em as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, fica afecta a ambos os sócios, que desde já são nomeados
gerentes, sendo necessária a assinatura de ambos para obrigar a so-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, con-
fessar, transigir e desistir em juízo.

3 � A gerência poderá nomear procuradores ou mandatários da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma re-

tirada da livre disponibilidade do seu titular;
d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos

estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

2 � Na falta de acordo, o valor da quota a amortizar será o seu
valor nominal acrescido da correspondente participação nos fundos
de reserva, prestações suplementares e suprimentos, se os houver.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios e torna-
-se efectiva mediante comunicação escrita dirigida ao sócio por ela
afectado.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

ARTIGO 9.º (transitório)

1 � A gerência fica desde já autorizada a praticar quaisquer negó-
cios directamente relacionados com o objecto social, assumindo-os

a sociedade de pleno direito, com o seu registo definitivo na conser-
vatória de registo comercial.

2 � A gerência poderá efectuar desde já o levantamento das en-
tradas de capital depositadas para ocorrer a despesas de constitui-
ção, registo e equipamento da sociedade.

Está conforme.

23 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034803

FERNANDO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 489/810608; identificação de pessoa colectiva n.º 501160914;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/210600.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a mudança da sede
social da sociedade em epígrafe para a Rua da Várzea, armazém n.º 3,
Póvoa de Varzim.

Está conforme.

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

21 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034838

PORTOGALIZA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2578/000627; identificação de pessoa colectiva n.º P504842838;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/270600.

Certifico que entre Alfapar � Gestão Imobiliária, S. A. e
Cecominsa � Sociedade de Promoção Imobiliária, L.da foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato
social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTOGALIZA � Promoção
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gomes de Amorim,
2211, A Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim.

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 promoção imobiliária, cons-
trução civil, obras públicas. Prestação de serviços de consultado-
ria económica, marketing, publicidade, consultadoria de gestão.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Gestão da sua própria carteira de títulos. Aquisição, cessão e
exploração temporária ou definitiva a qualquer título de direitos
de propriedade intelectual ou industrial incluindo serviços de as-
sistência técnica.

Estudos de arquitectura, engenharia e desenho, estudos de elabo-
ração de projectos, direcções de obra, valorações e todas aquelas ac-
tividades relacionadas com os serviços de engenharia, arquitectura,
desenho, urbanismo, imagem e meio ambiente.

Central de compras.
Instalação e manutenção de aparelhos, dispositivos e sistemas de

segurança.
Instalação e manutenção de instalações de aquecimento, canali-

zação, electricidade, climatização, ventilação, contra-incêndios,
vapor, gás e todas aquelas relacionadas com a construção civil, en-
genharia e meio ambiente.

Construção, aquisição, exploração, decoração, serviços e venda de
instalações industriais acondicionadas para o desenvolvimento de ac-
tividades citadas anteriormente, assim como a aquisição de terrenos
e solares para a construção de tais instalações industriais.

Promoção, construção, reabilitação e administração de todo o tipo
de imóveis, sendo habitações sociais, promoção pública ou privada.

Toda a classe de trabalho de alvenaria, instalações, escavações,
reparação e acabamento de obras e de vias públicas e prestação de
serviços auxiliares à construção.
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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, uma pertencente à sócia Alfapar
� Gestão Imobiliária, S. A. e outra pertencente à sócia Cecominsa
� Sociedade de Promoção Imobiliária, L.da

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5 000 000 000 de euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a Albino Ra-
mos Gomes Pedrosa, casado, natural da freguesia de A Ver-o-Mar,
Póvoa de Varzim, residente na Rua da Passagem, 259, A
Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim, Rui Manuel Gomes Pedrosa, casa-
do, natural da freguesia de A Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim, resi-
dente na Rua de Ramiro Martins, 32, 3.º, direito, Vila do Conde,
José Alberto Gomes Pedrosa, casado, natural da freguesia de A Ver-
-o-Mar, Póvoa de Varzim, residente na Avenida do Repatriamento
dos Poveiros, 246, Póvoa de Varzim, José Luís Acuña Rivadulla,
casado, natural de Ponte Vedra, Espanha, residente em Sixto, 20,
Salcedo, Espanha, Benito Pereira Garrido, casado, natural de Ponte
Vedra, Espanha, residente na Rua da Estrada, 18, 5.º, P, Ponte
Vedra, Espanha, José Maria Graña Dominguez, solteiro, maior,
natural de Ponte Vedra, Espanha, residente na Rua Villagarcia de
Arosa 9.º, 6-C, cidade de Vigo, Ponte Vedra, Espanha, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção dos gerentes Albino Ramos Go-
mes Pedrosa e Luís Acuña Rivadulla.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
e) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por unanimidade, 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 da avaliação
efectuada por uma comissão arbitral composta por três peritos, sendo
dois nomeados por cada um dos sócios e o terceiro nomeado por
acordo entre estes, devendo, na falta de acordo, a sociedade reque-
rer a sua nomeação ao tribunal da comarca da sede da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade, mediante deliberação por unanimidade da assembleia
geral, poderá contrair empréstimos através da emissão de obriga-
ções.

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

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser derrogadas quais-
quer normas legais dispositivas constantes do Código das Sociedades
Comerciais e outra regulamentação aplicável.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais podem ser convocadas com o
formalismo legal ou por circulação de protocolo do qual constem os
elementos essenciais da convocação.

2 � Apenas é permitida a representação dos sócios por adminis-
tradores ou gerentes destes.

Está conforme.

27 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034854

CLÍNICA DENTÁRIA LUSO-PÓVOA DE DOMINGOS
CASTRO & PAULO CASTRO, MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1951/960613; identificação de pessoa colectiva n.º 503679380;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/210600.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a mudança da sede
social da sociedade em epígrafe para a Rua do Junqueiro, 10, 1.º,
Póvoa de Varzim.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

21 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10034811

VILA DO CONDE

CARLOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2714/20000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504978926;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20000703.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos & Castro, L.da e tem a sua sede
na Rua da Alegria, 213, 3.º, esquerdo, freguesia de Vila do Conde,
concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral a sociedade
poderá alterar a sua sede para outra localidade dentro do mesmo
concelho e abrir ou encerrar estabelecimentos ou dependências em
qualquer parte do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a distribuição de papéis, artigos de pape-
lada, escolares e de escritório, importação, exportação e represen-
tações em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros  e dele pertence: uma quota do valor nominal de
4000 euros ao sócio Carlos Alfredo da Silva Queirós, e uma quota
do valor nominal de 2000 euros à sócia Cândida Manuela de Castro
Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos Alfredo da Silva
Queirós, que fica desde já nomeado gerente.
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ARTIGO 5.º

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

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes, nos
termos do número anterior, podem:

a) Comprar, vender e onerar quaisquer bens móveis e imóveis,
incluindo viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar e
rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir e ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos co-
merciais ou industriais;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, depende do consenti-
mento da sociedade cabendo a esta, em primeiro lugar, e aos sócios,
em segundo, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, deverá
comunicá-lo à sociedade, em carta registada, indicando as condições
da cessão.

3 � A sociedade deverá, pela mesma forma e no prazo de 15 dias,
comunicar ao sócio se está ou não interessada em adquirir a quota
ou parte dela.

4 � Caso a sociedade não exerça o seu direito de preferência de-
verá o sócio comunicar aos outros a sua disposição de ceder a quota
ou parte dela e respectivas condições, pela mesma forma, devendo
os sócios interessados em exercer o seu direito de preferência res-
ponder também por carta registada, no prazo de 15 dias.

5 � Não exercendo a sociedade nem os sócios o direito de prefe-
rência a quota poderá ser cedida livremente.

6 � O valor das quotas terá por base o valor contabilístico do
último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo preço calcula-
do nos termos do n.º 6 do artigo 6.º, quando ela for arrestada, pe-
nhorada ou arrolada ou por qualquer forma apreendida em processo
executivo seja de que natureza for.

ARTIGO 8.º

Salvo determinação legal em contrário as reuniões da assembleia
geral, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 12557838

SANTARÉM
ALCANENA

JOSÉ FRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 550/
170379; inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 2, 7, 8 e 10, 11, 12/
990625.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
10 000 000$ para 20 000 000$, com entrada de 11 696 943$, em
reservas livres, e 303 057$, em reservas legais, subscrito pelos só-
cios José Frazão Henriques, com 8 040 000$; Maria Guilhermina
Travessa Queiróz Henriques, com 2 040 000$; Rui Manuel Queiróz
Henriques, com 960 000$, e Sandra Queiróz Henriques, com
960 000$, em reforço das suas quotas, ficando o sócio José Frazão
Henriques com uma quota de 14 740 000$; a sócia Maria Guilher-
mina Travessa Queiróz Henriques com uma quota de 3 740 000$; o
sócio Rui Manuel Queiróz Henriques e a sócia Sandra Queiróz Hen-
riques, cada um com uma quota de 1 760 000$.

Certifico ainda que os gerentes José Frazão Henriques e Maria
Guilhermina Travessa Queiróz Henriques renunciaram à gerência, em
10 de Maio de 1999.

Mais certifico terem sido alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto,
que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita, é de 22 000 000$, dividido em duas
quotas de 11 000 000$ cada, cada uma de cada um dos sócios, Rui
Manuel Queiróz Henriques e Sandra Queiróz Henriques Sousa.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios e a não
sócios a eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Rui Manuel Queiróz Henriques e Sandra Queiróz
Henriques Sousa.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respecti-
va pasta.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 09232001

CONSTÂNCIA

ÁLVARO DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 21/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502699485; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do ano
de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404821

IPL � INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 88/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503565125; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos aos exercícios dos
anos de 1998 e de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10843680

TUPPERWARE � INDÚSTRIA LUSITANA DE ARTIGOS
DOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 3/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 500906360; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas e à prestação de contas consolidadas do exercício do ano de
1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404830

ETRAM � EMPRESA TRANSFORMADORA
DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 32/
921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883006; data do
depósito: 000629.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404848

GOMÁ-CAMPS PORTUGAL � FABRICANTE
DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 109/
990426; identificação de pessoa colectiva n.º 503339440; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10843663

PERFITEC � REVESTIMENTOS METÁLICOS
E PERFILADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 103/
981211; identificação de pessoa colectiva n.º 503110248; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404872

J. V. DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 54/
940329; identificação de pessoa colectiva n.º 501961194; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404856

URBREIS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 94/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504080768; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404864

PEIXARIA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 71/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503718505; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404929

MONTALMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 84/
970806; identificação de pessoa colectiva n.º 503950025; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404902

MORGADO & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 100/
980701; identificação de pessoa colectiva n.º 504175068; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404910

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 81/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503857564; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404880

BR � PLANEAMENTO DE EMPRESAS,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 80/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503832650; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404937

NATITUBO � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 106/
990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504293478; data do
depósito: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404945

EMPEX � EMPRESA PORTUGUESA DE EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 85/
970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503949990; data do
depósito: 000628.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 199 � 29 de Agosto de 2000 18 396-(103)

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404449

TIMBERTEC � TECNOLOGIAS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 112/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504452932; data do
depósito: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404430

CLÍNICA DENTÁRIA SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 63/
951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503512079; data do
depósito: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404457

CONSTANFRIO, MONTAGENS E REPARAÇÕES DE
EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS DE FRIO ARCONDICIO-
NADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 75/
970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503786900; data do
depósito: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404465

OS FALCÕES, HOTELARIA E TURISMO
DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 40/
930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502020040; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404791

CELSO & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 78/
970310; identificação de pessoa colectiva n.º 503828050; data do
depósito: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404473

J. M. REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 30/
920909; identificação de pessoa colectiva n.º 502832045; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício dos
anos de 1998 e de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404805

PEDRO � SOCIEDADE FRUTÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 23/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502774762; data do
depósito: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos ao exercício do
ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404813

ENTRONCAMENTO

ANDRÉ & DUARTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 26, 1.º, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 555; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

André Marques Gonçalves, natural da freguesia de Freixianda,
concelho de Ourém, residente em Alvaiázere, contribuinte fiscal
n.º 115767169, casado com Maria Amélia de Jesus Batista Gonçal-
ves sob o regime de comunhão de adquiridos; e

João José Pires Duarte, natural da freguesia e concelho do En-
troncamento, residente na Rua de D. Pedro V, 26, 1.º, no Entron-
camento, contribuinte fiscal n.º 153792329, casado com Palmira
Maria Marques Clemente sob o regime de comunhão de adquiridos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 5166107, de 16 de Outubro de
1990, e 5041376, de 27 de Outubro de 1998, emitidos em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, entre si, constituem uma sociedade
comercial por quotas, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro V, 26, 1.º,
freguesia e concelho do Entroncamento.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 1 000 000$ cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705356

ÉKLEIPSIS, PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro João Carlos Castro Reis, 7,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 553; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/991230.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

1.º Rui Manuel Freitas Alves, solteiro, maior, contribuinte
n.º 164569383, natural da freguesia de Torres Novas (Salvador),
concelho de Torres Novas, com residência habitual na Rua do En-
genheiro João Carlos Castro Reis, 7, Entroncamento, como de-
clarou;

2.º Paulo Jorge Cunha Alves, contribuinte n.º 101386451, na-
tural da freguesia de Torrres Novas (São Pedro), concelho de
Torres Novas, com residência habitual na Rua do 1.º de Dezem-
bro, lote 8, 1.º, direito, Entroncamento, casado sob o regime da
comunhão geral com Rosa Maria Matos Vicente Alves, como
declarou.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 8423745 e 5651506, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e de Santarém, em
2 de Agosto de 1994 e 4 de Janeiro de 1999, e os indicados números
fiscais pelos cartões respectivos.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ÉKLEIPSIS, Projectos de Engenharia
Civil, L.da, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro João Carlos
Castro Reis, 7, freguesia e concelho do Entroncamento.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar, transferir ou extinguir filiais, sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a execução de projectos de engenha-
ria civil, prestação de serviços técnicos, fiscalização e acompanha-
mento de obras, compra e venda de imóveis.

ARTIGO 4.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade, em agrupamentos complementares de empresas, bem
como a constituição ou participação noutras sociedades, seja qual for
o seu objecto, ou reguladas por leis especiais, e inclusivamente nou-
tras formas de agrupamento não societário de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 010 000$ (5037 euros e 76 cêntimos), já
integralmente realizado em dinheiro, e correspondente à soma de
duas quotas iguais com o valor nominal de 505 000$, pertencentes
uma a cada sócio.

CAPÍTULO III

Direitos e deveres dos sócios

ARTIGO 6.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos só-
cios, a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou repre-
sentantes do interdito ou inabilitado, devendo aqueles designar um
de entre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

A divisão ou a cessão de quotas dependem sempre do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

§ único. O titular da quota que desejar aliená-la deve comunicar à
sociedade o projecto de venda e as cláusulas do respectivo contrato,
por carta registada com aviso de recepção, contendo todas as indi-
cações que identificam a operação, nomeadamente o nome do even-
tual adquirente e o preço. Recebida a comunicação, a sociedade, se
não desejar o direito de preferência, transmiti-lo-á aos sócios, no
prazo de 10 dias a contar da data de recebimento, por carta regista-
da com aviso de recepção, devendo os sócios que desejarem exercer
o direito de preferência participá-lo à sociedade e ao cedente nos
10 dias imediatos. No caso de mais de um sócio pretender exercer a
preferência, após a necessária divisão da quota, far-se-á na propor-
ção das participações sociais. No caso da sociedade ou os sócios
exercerem o direito de preferência, o preço será o que resultar do
último balanço aprovado.

ARTIGO 10.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 entre a sociedade e o sócio, nas condições a acor-
dar entre ambos;

b) Por penhora, arresto, arrolamento, falência, insolvência ou
qualquer outro acto que implique a arrematação ou a adjudicação de
qualquer quota, ou se forem dadas como garantia de obrigações que
os seus titulares assumam, sem que tal facto seja autorizado pela
sociedade;

c) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer dos sócios, a respectiva quota não lhe seja
adjudicada;

d) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom
nome ou no seu património;

e) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota, depois de a sociedade ou os sócios terem declarado preferir
na cessão, de acordo com o disposto no artigo 9.º deste contrato.

ARTIGO 11.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c), d) e e) do artigo anterior e salvo disposição legal em
contrário, será igual ao valor da quota que resultar do último balan-
ço aprovado.
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ARTIGO 12.º

No caso de exclusão judicial de sócios, nos termos do artigo 242.º
do Código das Sociedades Comerciais, o sócio excluído apenas terá
direito ao valor nominal da sua quota.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 13.º

A administração da sociedade compete a dois gerentes, ficando
desde já designados gerentes os sócios Rui Manuel Freitas Alves e
Paulo Jorge Cunha Alves.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de prestar caução e serão ou
não remunerados, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Compete aos gerentes exercer os mais amplos poderes, re-
presentando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, praticando todos os actos tendentes à realização do objecto so-
cial que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assembleia
geral, bem como adquirir, alienar bens móveis e imóveis.

§ 3.º A sociedade fica vinculada pela assinatura conjunta de dois
gerentes.

§ 4.º Em actos de mero expediente, enumerados em assembleia
geral, é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 5.º A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de ac-
tos, dando tais poderes através de procuração.

ARTIGO 14.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade por
aval, fiança, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais.

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a efectuar o levantamento
do capital social para fazer face às despesas de constituição e arran-
que da sociedade, nomeadamente com este contrato, seu registo e
publicações e às despesas de instalação da sede social, mesmo antes
do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pelos gerentes nesse período.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705348

C. M. C. G. � ATELIER DE MODELAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Bonito, lote 55, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 552; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/991126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Célia
Maria Carvalho Gouveia, natural da freguesia de Riachos, concelho
de Torres Novas, casada sob o regime da comunhão de adquiridos
com Rui Pedro Simões Pereira, residente habitualmente na Urbani-
zação Quinta do Bonito, lote 55, Entroncamento, contribuinte fis-
cal n.º 179115405, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma C. M. C. G. � Atelier de Modelagem,
Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado a conta de hoje.

2.º

A sede social será na Urbanização Quinta do Bonito, lote 55, fre-
guesia e concelho do Entroncamento.

3.º

A sociedade tem por objecto atelier de modelagem e confecção,
elaboração de protótipos e colecções homem, senhora e criança na
área dos sportwear.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma única quota de igual valor per-
tencente à outorgante.

5.º

1 � A sede social poderá ser mudada por simples decisão da única
sócia.

2 � A sociedade poderá estabelecer ou extinguir delegações ou
qualquer outra forma de representação social onde e quando lhe
convenha, por simples decisão da única sócia.

6.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela even-
tualmente venha a carecer, que vencerão juros ou não, nos termos
e condições que por ela forem definidos.

7.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pela única sócia Célia Maria Carvalho Gouveia, que
fica desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

8.º

Por morte ou interdição da sócia, a sociedade não se dissolverá,
continuando com os seus herdeiros ou com o representante legal.

9.º

A gerência nomeada fica desde já autorizada a movimentar a quan-
tia correspondente ao capital social, a fim de fazer face às despesas
relacionadas com a constituição e início de actividade.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705992

VOZ DIGITAL � SISTEMAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 100-102, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 551; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/991021.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Maria Ivone Ramalhete Pinto, divorciada, natural da freguesia

de Santana, concelho de Nisa, domiciliada na cidade do Entronca-
mento, na Rua dos Bombeiros Voluntários, 6, 3.º, direito, contribu-
inte fiscal n.º 109947240, como declarou;

2.º Maria Gracinda Ramalhete Pinto da Costa, contribuinte fiscal
n.º 141559403, natural da freguesia de São Simão, concelho de
Nisa, domiciliada na cidade do Entroncamento, na Rua dos Bom-
beiros Voluntários, 6, 3.º, esquerdo, casada sob o regime da co-
munhão de adquiridos com António José Maia Falua da Costa,
como declarou;

3.º António José Maia Falua da Costa, contribuinte fiscal
n.º 136452833, natural da freguesia de Atalaia, concelho de Vila
Nova da Barquinha, casado no indicado regime da comunhão de
adquiridos com a segunda outorgante e com ela convivente, como
declarou;

4.º José Maurício Dias, contribuinte fiscal n.º 127932542, natural
da freguesia e concelho de Gavião, domiciliado na Rua de D. Pedro
V, 8, na cidade do Entroncamento, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria da Graça Marques Baptista, como
declarou;

5.º João Manuel da Silva Valente, contribuinte fiscal
n.º 117652083, natural da freguesia de Mouriscas, concelho de Abran-
tes, domiciliado na Rua da Caridade, 47, 1.º, casado sob o regime da
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comunhão de adquiridos com Maria Lisete Mendes Ferreira da Silva
Valente, como declarou;

6.º José Pedro Cardinha Rainho, ou José Pedro Cardinha Pedro,
como também é conhecido, contribuinte fiscal n.º 137524420, na-
tural de Angola, domiciliado na Rua do Duque de Saldanha, 18, na
cidade do Entroncamento, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Dália Maria Felício Seixas Rainho;

7.º João Manuel Marques da Silva de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 127932755, natural de Angola, domicliado na Rua do Infante
Sagres, 47, na cidade do Entroncamento, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com Maria Teresa de Carvalho Ribeiro da
Costa Varino de Oliveira, como declarou,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Voz Digital � Sistemas de Telecomu-
nicações, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 100-102,
na cidade, freguesia e concelho do Entroncamento.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de equipamentos
e prestação de serviços em sistemas de telecomunicações e de infor-
mática.

ARTIGO 3.º

O capital social, denominado em escudos, é de 1 200 000$, está
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma das sete
seguintes quotas: uma de 200 000$, da sócia Maria Ivone Ramalhe-
te Pinto; uma de 200 000$, da sócia Maria Gracinda Ramalhete
Pinto da Costa; uma de 200 000$, do sócio António José Maia Falua
da Costa; uma de 150 000$, do sócio José Maurício Dias; uma de
150 000$, do sócio João Manuel da Silva Valente; uma de 150 000$,
do sócio José Pedro Cardinha Rainho, e uma de 150 000$, do sócio
João Manuel Marques da Silva de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital so-
cial, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
montante global de 50 000 000$, e restituídas quando for permitido.

ARTIGO 5.º

Os contratos de suprimentos dependem de prévia deliberação dos
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois ou mais geren-
tes, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes os sócios
António José Maia Falua da Costa e João Manuel Marques da Silva
de Oliveira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, e representá-la em juízo e fora dele, é sufi-
ciente a intervenção conjunta de dois gerentes.

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 insolvente, por interdição do sócio, ou quando
fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

ARTIGO 8.º

Na cessão a estranhos, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas, por delibe-
ração dos sócios.

Disseram, ainda, os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a efectuar levantamentos da conta em nome da sociedade,
para aquisição de mercadorias e bens do giro comercial, e ainda para
a liquidação, das despesas com a constituição e registo, bem como a
celebrar quaisquer negócios jurídicos, por conta da sociedade no
âmbito do respectivo objecto.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08706000

SKY MEDLEY � ESCOLA DE PARAQUEDISMO, L.DA

Sede: Rua do Professor José Francisco Corujo, 21,
rés-do-chão, esquerdo, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 558; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º Sotero Henrique Teixeira Medley Rosa, natural de Angola,

casado sob o regime da comunhão de adquiridos com a segunda ou-
torgante, residente habitualmente na Rua do Professor José Francis-
co Corujo, 21, rés-do-chão, esquerdo, Entroncamento, contribuinte
fiscal n.º 165283173;

2.º Maria de Lurdes Gaspar Belo Medley, natural da freguesia de
Chancelaria, concelho de Alter do Chão, casada sob o indicado re-
gime com o primeiro outorgante, residente habitualmente na refe-
rida morada, contribuinte fiscal n.º 103605525,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação SKY MEDLEY � Escola de
Paraquedismo, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua do Professor José Fran-
cisco Corujo, 21, rés-do-chão, esquerdo, freguesia e concelho do
Entroncamento.

3.º

A sociedade tem por objecto social cursos de paraquedismo, demons-
trações de paraquedismo, compra e venda de todo o tipo de material
ligado ao paraquedismo, divulgação geral de todas as actividades rela-
cionadas com o paraquedismo em todo o território nacional.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está representado por duas quotas iguais, cada uma com
o valor nominal de 12 500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a interven-
ção de um dos gerentes.

6.º

Acessão de quotas é livre entre os sócios, ficando a cessão a es-
tranhos dependente do consentimento da sociedade, a qual tem di-
reito de preferência.

7.º

A supervisão dos cursos de paraquedismo, demonstração de
paraquedismo e todas as actividades relacionados com o
paraquedismo, ficam a cargo do sócio gerente Sotero Henrique Tei-
xeira Medley Rosa, o qual se encontra devidamente habilitado com
a licença de instrutor de paraquedismo n.º 129, emitida pela Federa-
ção Portuguesa de Paraquedismo, em 8 de Outubro de 1997.
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8.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.

9.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

10.º

Quando a lei não prescrever outras formalidades especiais as as-
sembleias gerais serão convocadas por carta registada enviada aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

11.º

A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua constitui-
ção, designadamente as desta escritura, registo e demais despesas
inerentes, bem como a aquisição de equipamento necessário à reali-
zação do objecto social, anteriores ao seu registo definitivo e a ge-
rência fica autorizada a movimentar a conta aberta no Banco Por-
tuguês do Atlântico, S. A., balcão de Torres Novas, para aquisição de
bens necessários à realização do seu objecto.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705372

RIBATOP � GABINETE DE TOPOGRAFIA, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Urbanização da Quinta
do Bonito, lote 80, rés-do-chão, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 559; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
1.º António Manuel Freire Sebastião, divorciado, contribuinte

n.º 132961709, natural da freguesia de Santa Margarida da Coutada,
concelho de Constância, com residência habitual na Avenida das
Forças Armadas, Urbanização da Quinta do Bonito, lote 80, rés-do-
-chão, Entroncamento, como declarou;

2.º Maria de Jesus Lobo Pimentel Oliveira, viúva, contribuinte
n.º 109968999, natural da freguesia de Mina, concelho da Amadora,
com residência habitual na Rua do 1.º de Dezembro, 55, Entronca-
mento, como declarou,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação RIBATOP � Gabinete de
Topografia, L.da

2.º

Tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas, Urbanização da
Quinta do Bonito, lote 80, rés-do-chão, freguesia e concelho do
Entroncamento.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
pode ser transferida para outra localidade, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, e a sociedade poderá criar, instalar,
deslocar ou encerrar, sucursais, delegações, agências ou quaisquer
outras formas de representação, quer no território nacional, quer
fora dele.

3.º

Tem por objecto serviços de topografia.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro já entrado na caixa social, e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio António
Manuel Freire Sebastião, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria de Jesus Lobo Pimentel Oliveira.

5.º

Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do actual capital social.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao só-
cio António Manuel Freire Sebastião, desde já designado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, com a assinatura do geren-
te ora designado.

8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; a favor de estranhos, carece do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e aos
sócios não cedentes em segundo lugar.

9.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade por
aval, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais.

10.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

11.º

Disposições transitórias

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar os levantamentos
necessários da conta em que o capital social foi depositado, a fim de
acorrer às despesas de constituição e instalação da sociedade, mes-
mo antes do registo definitivo do contrato, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pelo gerente nesse período. O valor do
acto é de 1 002 410$.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705380

TRANSPORTES E CARGAS ESPECIAIS � (T. C. E.),
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Barroca, 44, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 560; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Transportes e Cargas Especiais �
(T. C. E.), Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade situa-se na Rua da Barroca, 44, no Entronca-
mento, freguesia e concelho do Entroncamento.

§ 1.º A sede da sociedade pode em qualquer momento ser transfe-
rida para outro local ou localidade dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderão vir a ser criadas filiais
da mesma.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto o transporte público rodoviário de
mercadorias, transportes especiais e transportes de cargas especiais.
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ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, representado por uma só quota, pertencente ao seu único
sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio único Jorge Mar-
ques Gonçalves.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, bem
como para a representar em juízo e fora dele, activa ou passiva-
mente, é necessária a assinatura do sócio gerente.

2 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos estra-
nhos ao interesse da mesma.

ARTIGO 6.º

A capacidade profissional é assegurada pelo sócio gerente Jorge
Marques Gonçalves, sócio único, sendo necessária a sua assinatura
para obrigar validamente a sociedade em todos os actos praticados
por esta.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição do sócio, a sociedade con-
tinuará com os herdeiros ou representantes do falecido ou interdito.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705550

ELSA & ORTELINA, L.DA

Sede: Mercado Municipal, Largo de Salgueiro Maia, loja 11,
Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 557; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato é o seguinte:

1.ª Elsa Maria dos Santos Faria, natural de Moçambique, casada
sob o regime de comunhão de adquiridos com Rui Manuel Ferreira
Garcia Bernardo, residente habitualmente na Rua de D. João de
Castro, 8-D, 1.º, esquerdo, Entroncamento, contribuinte fiscal
n.º 197726330;

2.ª Ortelina Mónica Bernardino da Costa Gualdino, natural da
freguesia de Pinheiro Grande, concelho da Chamusca, casada sob o
regime da comunhão de adquiridos com Francisco Gualdino Esteves,
residente habitualmente na Rua de D. João de Castro, 20, Entronca-
mento, contribuinte fiscal n.º 140050035.

Disseram que, pela presente escritura, celebram um contrato de
sociedade por quotas que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a denominação Elsa & Ortelina, L.da, e durará
por tempo indeterminado.

2.º

A sede social será no Mercado Municipal, Largo de Salgueiro Maia,
loja 11, freguesia e concelho do Entroncamento, podendo ser mu-
dada para qualquer outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, mediante simples deliberação da gerência.

3.º

O objecto social é minimercado, comércio de produtos de merca-
doria, higiene, hortícolas e frutas.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, cada uma com o valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócia.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Elsa Maria dos Santos
Faria, que desde já fica nomeada gerente, sendo necessária a sua
intervenção para obrigar a sociedade.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios, na cessão a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade.

7.º

Quando a lei não prescrever formalidades especiais, as assembleias
gerais serão convocadas por carta registada enviada aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua constitui-
ção, designadamente as desta escritura, registo e demais despesas
inerentes, bem como a aquisição de equipamento necessário à reali-
zação do objecto da sociedade, anteriores ao seu registo definitivo,
e a gerência fica autorizada a movimentar a conta aberta para aqui-
sição de bens necessários para a realização do seu objecto no Crédi-
to Predial Português, S. A., balcão do Entroncamento.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705364

JOÃO DA SILVA BANDARRA, L.DA

Sede: Rua de Abílio César Afonso, 61, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 112; identificação de pessoa colectiva n.º 500486018; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 1/000301.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe o não
sócio Joaquim Garcia Gaspar, casado, residente na Rua do Patriarca
D. José, 4, 1.º, esquerdo, Atalaia, Vila Nova da Barquinha.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2000.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705534

IRMÃOS TOMÁS BENTO, L.DA

Sede: Zona Industrial, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 449; identificação de pessoa colectiva n.º 503902624; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/000328.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
1 000 000$ para 10 000 000$, e, em consequência, alterado o
n.º 1 do artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores da escrita, é de 10 000 000$, e corresponde à soma
de três quotas iguais de 3 334 000$, cada uma delas de cada um dos
sócios, José Tomás Rodrigues Bento, António Tomás Rodrigues Ben-
to e Teresa Maria Tomás Rodrigues Bento.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705500

TÁXIS IDEAL DO ENTRONCAMENTO, L.DA

Sede: Rua de Latino Coelho, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 500422117; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 4/000321.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º da sociedade em epígrafe,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita, é de 463 000$, dividido em duas
quotas de 231 500$, uma de cada um dos sócios José Faustino Bouça
e Emília Lopes Antunes.

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705542

FERNANDO, IRENE & ROSA, L.DA

Sede: Rua do Forno do Grilo, 36, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 31; identificação de pessoa colectiva n.º 501981764; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/000427.

Certifico que foi dissolvida a referida sociedade e feita a sua liqui-
dação, com a aprovação das contas em 16 de Março de 2000.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705518

EMEF � EMPRESA DE MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO FERROVIÁRIO, S. A.

Sede: Grupo Oficinal do Entroncamento, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 303; identificação de pessoa colectiva n.º 502937327; data:
03052000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705577

ENTROCONSTRUÇÕES � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 24, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 520; identificação de pessoa colectiva n.º 504532294; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/000321.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º da sociedade em epígrafe,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na realização de obras de cons-
trução civil e obras públicas, na compra e venda de imóveis ou di-

reitos sobre os mesmos, bem como a revenda dos adquiridos, cons-
truídos ou mandados construir para esse fim; o arrendamento e a
gestão de bens imobiliários e a sua administração; a urbanização de
terrenos para construção, e, ainda, a prestação de serviços conexos
com as actividades por si prosseguidos.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705585

ARLINDO DE FREITAS GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 30; identificação de pessoa colectiva n.º 500845255; data:
26052000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705593

RAPOSO & MARIANO, L.DA

Sede: Lote I-15, Zona Industrial, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 436; identificação de pessoa colectiva n.º 503825123; inscrição
n.º 4, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; nú-
meros e data das apresentações: 4, 5, 2 e 6/981203.

Certifico que pelas apresentações supra referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1 � O sócio Francisco Pinho Mariano renunciou à gerência da
sociedade em epígrafe, em 25 de Novembro de 1998.

2 � Autorização para continuação na firma do apelido «Mariano»
dada pelo ex-sócio Francisco Pinho Mariano, em 25 de Novembro
de 1998.

3 � Designação de gerente da sócia Ilda Maria Antunes Lopes
Raposo.

4 � Elevação do capital social de 400 000$ para 8 000 000$, e,
em consequência, alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos bens e valores constantes da escrita social, é de 8 000 000$,
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 4 000 000$ cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando José Lopes Rapo-
so e Ilda Maria Antunes Lopes Raposo.

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

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705607

FERNANDO RAPOSO, L.DA

Sede: Lote I-15, Zona Industrial, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 436; identificação de pessoa colectiva n.º 503825123; inscri-
ções n.os 8 e 9; números e datas das apresentações: 2/310399 e 2/
280499.
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Certifico que pelas apresentações supra-referidas foram efectua-
dos os seguintes registos:

Elevação do capital social de 8 000 000$ para 10 000 000$, e,
em consequência, alterados os artigos 1.º e 4.º, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Raposo, L.da, e tem a sua
sede no lote I-15, Zona Industrial, freguesia e concelho do Entron-
camento.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 000$, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 5 000 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fer-
nando José Lopes Ramos e Ilda Maria Antunes Lopes Raposo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva, bem como os documentos da pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705615

PEREIRA & VIEIRA, L.DA

Sede: Rua de Arnaldo da Silva, 20, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento. Matrícula
n.º 469; identificação de pessoa colectiva n.º 500824363; data:
06062000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 1999.

21 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Cas-
tro Moreira. 08705623

FERREIRA DO ZÊZERE

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
QUINTA DA ALEGRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 79/980918; identificação de pessoa colectiva n.º 502375086; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 6/000705.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em
22 de Maio de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Assunção Maria da
Silva Dias. 07841248

ISAPAFE � COMERCIALIZAÇÃO DE BENS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 197/000712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000712.

Certifico que, por escritura de 11 de Julho, exarada a fl. 119 do
livro n.º 96-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, foi constituída a sociedade em epígrafe, en-
tre Carlos Alberto Ribeiro da Silva e mulher, Maria Isabel da Silva
Rodrigues, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ISAPAFE � Comercialização de
Bens Alimentares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, sem
número, vila, freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere.

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

podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de pão e afins,
leite e seus derivados.

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
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Carlos Alberto Ribeiro da Silva e
Maria Isabel da Silva Rodrigues.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, pertence aos 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 em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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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, designada-
mente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contra-
tos leasing, necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pra-
ticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente ma-
triculada.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Assunção Maria da
Silva Dias. 07841256

SALVATERRA DE MAGOS

SOCIEDADE AGRÍCOLA HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 175/900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502401451.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604048

BIESSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 304/930728; identificação de pessoa colectiva n.º 503056618.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604056

PECO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 399/951116; identificação de pessoa colectiva n.º 503528188.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604064

MABELTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 536/981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504284525.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604072

TRANSMARINHAIS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 388/950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503477400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604080

ALBERTINO SOUSA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 170/900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502395834.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604099

CONSTRUÇÕES LUÍS CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Matrícula
n.º 289/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502908726.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substituição legal,
(Assinatura ilegível.) 06604102

SARDOAL

BAIXA TEJO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 128/
980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504150111; data:
000724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 1999.

24 de Julho de 2000. � O Conservador, Maria Madalena de
Oliveira Mendes da Silva. 09293221
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