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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

TRECEM � TREFILARIA DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1208;
identificação de pessoa colectiva n.º 501896279; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 4/30082000.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRECEM � Trefilaria do Centro,
S. A., e terá duração por tempo indeterminado, regendo-se pelos pre-
sentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vale do Grou, da fre-
guesia de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sede social pode ser
transferida para outro local no território nacional competindo ao
conselho de administração decidir sobre a criação ou o encerramen-
to de filiais, sucursais, delegações ou de qualquer outra forma de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a indústria de trefilagem, estiragem de
metais e sua comercialização.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação do conselho de administração e dentro dos
limites da legislação aplicável, a sociedade poderá livremente adqui-
rir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou
interessar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico ou consórcios, exis-
tentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei regula-
dora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos respectivos
órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 400 000 euros, encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro e nos demais valores do activo e
é representado por 1 400 000 acções ordinárias com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, tituladas ou
escriturais e reciprocamente convertíveis a pedido de qualquer accio-
nista, a cargo de quem ficam as respectivas despesas de conversão.

3 � Se as acções forem emitidas como acções escriturais, elas
seguirão, neste caso, o regime das acções nominativas.

4 � Poderão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e
100 000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios, quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, podendo
a assinatura de um deles ser feita por chancela.

6 � A sociedade poderá emitir, nos termos da legislação aplicá-
vel, acções preferenciais sem voto e, bem assim, acções preferen-
ciais remíveis, com ou sem voto.

7 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
accionistas que o aceitem prestações acessórias de capital, até ao
montante de 2 000 000 de euros, a serem efectuadas gratuita ou one-
rosamente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá sempre amortizar acções, com redução
do capital social, se obtiver o acordo do respectivo titular.

2 � A sociedade poderá, ainda, amortizar as acções próprias que
tenha em carteira, devendo o capital social ser reduzido em confor-
midade com o número de acções amortizadas.

3 � No caso de quaisquer acções representativas do capital social
da sociedade serem penhoradas, arrestadas ou sujeitas a qualquer
procedimento judicial, a sociedade poderá adquirir essas acções ou,
em alternativa, amortizá-las, com redução do capital social.

4 � Os accionistas, em primeiro lugar, e a sociedade, dentro dos
limites da lei, em segundo lugar, têm direito de preferência na trans-
missão a terceiros não accionistas, a título oneroso, das acções
nominativas.

5 � O accionista que pretender transmitir a totalidade ou parte
das suas acções nominativas a terceiros não accionistas, deverá no-
tificar o conselho de administração da sociedade dessa sua intenção,
por carta registada com aviso de recepção, expedida com, pelo
menos, 45 dias de antecedência, relativamente à data da projectada
transmissão, identificando o proposto adquirente e os termos e con-
dições em que se propõe realizar esta transmissão.

6 � O conselho de administração dará, no prazo máximo de oito
dias a contar a notificação referida no número anterior, conheci-
mento da projectada transmissão aos restantes accionistas da socie-
dade, também por carta registada com aviso de recepção, devendo
estes últimos, se pretenderem exercer o seu direito de preferência,
comunicar tal facto directamente ao accionista proponente, de igual
modo por carta registada com aviso de recepção, com cópia para o
conselho de administração, no prazo máximo de 20 dias.

7 � Querendo mais de um accionista exercer o seu direito de
preferência em igualdade de condições, serão as acções em causa
rateadas por todos os pretendentes, na proporção das que já pos-
suírem.

8 � Decorridos os prazos atrás indicados, sem que nenhum accio-
nista haja comunicado ao accionista proponente pretender exercer
o seu direito de preferência e não tendo a sociedade, entretanto,
informado este último que pretende ela própria exercer, esse direito
de preferência, poderá o accionista proponente transmitir as men-
cionadas acções nos termos e condições notificados ao conselho de
administração.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei apli-
cável e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
sobre elas efectuar quaisquer operações, nas condições da legislação
aplicável, por deliberação da assembleia geral, sob proposta do con-
selho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculati-
vas para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presen-
tes estatutos.

2 � Quando as acções forem nominativas, a prova da sua titula-
ridade será feita pelo averbamento no competente livro de registo
da sociedade e, quando as acções forem ao portador, essa prova será
feita por documento emitido por instituição bancária ou para-
bancária, atestando que estão depositadas em nome do accionista
ou, por qualquer outro meio idóneo, devendo a prova da titularidade
ser feita perante o presidente da mesa até ao início da reunião da
assembleia geral.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral por um membro do conselho de administração, pelos respecti-
vos cônjuges, ascendentes ou descendentes ou por outro accionista,
bastando, como instrumento de representação voluntária, uma car-
ta, com assinatura, dirigida ao presidente da mesa, a ser entregue na
sede social até à hora em que a assembleia geral houver de reunir-se.

4 � Os accionistas pessoas colectivas deverão comunicar, por
carta endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da
reunião da assembleia geral, o nome de quem as representará.
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ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa
ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine, o conselho
de administração, o fiscal único ou o conselho fiscal o entendam
conveniente ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais ac-
cionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5 %
do capital social, nos termos e segundo a tramitação legalmente apli-
cáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar, independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas e todos eles manifestem a vontade de
que a assembleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas
enviadas aos accionistas.

4 � A assembleia geral anual deliberará sobre o relatório de ges-
tão do conselho de administração e as contas do exercício findo,
sobre a proposta de aplicação de resultados e procederá à apreciação
geral da administração e fiscalização da sociedade, bem como às
eleições que sejam da sua competência, podendo ainda tratar de
quaisquer assuntos de interesse para a sociedade, desde que sejam ex-
pressamente indicados na respectiva convocatória.

5 � Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pe-
los presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger os membros que constituirão a mesa da assembleia ge-
ral;

b) Fixar o número de membros do conselho de administração, bem
como proceder à sua eleição, incluindo o respectivo presidente;

c) Eleger o fiscal único ou o conselho fiscal, bem como os su-
plentes.

ARTIGO 10.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a

100 poderão agrupar-se de forma a completarem esse número ou
um número superior, fazendo-se, então, representar por qualquer um
dos agrupados, o que deverá ser comunicado ao presidente da mesa,
por meio de carta, até à véspera do dia em que a assembleia geral
houver de reunir-se.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente, em primeira convocação, quando es-
tiverem presentes ou representados accionistas titulares de, pelo
menos, 80 % do capital social e, em segunda convocação, qualquer
que seja o número de accionistas presentes ou representados e o
montante de capital social que lhes couber, salvo disposição legal ou
estatutária em contrário.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos pelos accionistas presentes ou representados,
salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada.

3 � As deliberações sobre a alteração dos estatutos da sociedade,
incluindo o aumento e a redução do capital social, a fusão, a cisão,
a transformação e a dissolução da sociedade, bem como sobre a
aplicação de resultados e a emissão de qualquer título de dívida legal-
mente permitido, deverão ser aprovadas por 80 % do capital social.

ARTIGO 12.º

 1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário.

2 � O presidente e o secretário da mesa são eleitos por um pe-
ríodo de três anos, podendo ser sempre reeleitos.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, eleitos por períodos de três anos, pela assembleia geral e
que poderão ser ou não accionistas da sociedade.

2 � A assembleia geral que eleja os membros do conselho de ad-
ministração, escolherá igualmente, de entre estes, o presidente do
conselho de administração.

3 � Na falta de designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente, podendo substituí-lo a todo
o tempo.

4 � Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da socie-
dade em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as delibe-
rações da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 14.º

 1 � Sem prejuízo das atribuições que por lei lhe são generica-
mente conferidas, compete, em especial, ao conselho de adminis-
tração:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações que se insiram no seu objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens e direitos, móveis ou
imóveis, bem como tomar ou dar de arrendamento quaisquer pré-
dios, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar outras operações de crédito que não sejam vedados por lei;

d) Contratar e despedir os empregados da sociedade, estabelecendo
as respectivas condições contratuais, e exercer o correspondente
poder directivo e disciplinar;

e) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a prá-
tica de determinados actos ou categorias de actos, fixando em acta
os poderes que entender por conveniente atribuir mediante procura-
ção;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

g) Delinear a organização e os métodos de trabalho da sociedade,
elaborar regulamentos e determinar as instruções que julgue conve-
niente;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contrair obrigações, propor e seguir pleitos, con-
fessar, desistir ou transigir em processo, comprometer-se em sede
de arbitragem, assinar termos de responsabilidade e, em geral, resol-
ver todos os assuntos que não caibam na competência de outros
órgãos sociais;

i) Representar ainda a sociedade em negociações colectivas de
trabalho, perante associações patronais, profissionais ou outras e
decidir sobre a filiação da sociedade em quaisquer associações;

j) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por
lei, pelos presentes estatutos e pela assembleia geral.

2 � Os administradores estão dispensados da prestação de cau-
ção, sendo ou não remunerados, conforme seja deliberado em as-
sembleia geral.

§ único. O conselho de administração pode delegar, num adminis-
trador, a gestão corrente da sociedade.

3 � O conselho de administração poderá encarregar um ou mais
dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas ac-
tividades da sociedade e de certas matérias de administração.

4 � O conselho de administração poderá ainda delegar num ou
mais administradores ou numa comissão executiva, formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

5 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu
funcionamento, incluindo a forma de suprir os impedimentos do seu
presidente.

6 � Os administradores não podem, sem autorização da assem-
bleia geral, exercer, por conta própria ou alheia, actividade concor-
rente com a da sociedade.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado elo seu presidente ou por dois administradores, devendo reunir,
pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito, não podendo cada
instrumento de representação ser utilizado mais do que uma vez.

3 � As deliberações do conselho de administração são sempre
tomadas por maioria do votos dos membros presentes ou represen-
tados e dos que votem por correspondência.

4 � Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 16.º

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas:
a) De dois administradores;
b) Do administrador-delegado, quando exista, dentro dos limites

da respectiva delegação de poderes;
c) De um ou mais procuradores com poderes para o acto.

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida, nos termos
da lei, por um fiscal único, que será revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � A deliberação dos accionistas que eleger o fiscal único desig-
nará ainda um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas suplente.
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3 � Quer o fiscal único, quer o suplente, serão designados por
períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição.

4 � O fiscal único terá os poderes e deveres previstos na lei.

ARTIGO 18.º

Por deliberação da assembleia geral, a fiscalização da sociedade
pode ser cometida a um conselho fiscal, cujos membros serão elei-
tos por períodos de três anos, podendo ser reeleitos, que igualmente
terá os poderes e deveres consignados na lei.

ARTIGO 19.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil, sendo as contas
e os balanços encerrados com referência a 31 de Dezembro de cada
ano.

2 � Os resultados apurados em cada exercício, terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que, por lei,
tenham de destinar-se à constituição de fundos de reserva ou de
garantia.

3 � Poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lu-
cros no decurso do exercício social, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 20.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei e destes estatutos, bem como por deliberação da assem-
bleia geral para o efeito convocada.

2 �  Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo de liquidatários os administradores em
exercício.

 Disposições finais

ARTIGO 21.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser desig-
nado um secretário a sociedade, que terá um suplente, com as com-
petências estabelecidas na lei, e cujos mandatos, que poderão ser re-
novados por uma ou mais vezes, coincidirão com o mandato do
conselho de administração que os designar.

ARTIGO 22.º

1 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas
em livro próprio, devidamente assinadas por todos os membros pre-
sentes, das quais constarão as deliberações tomadas e as declarações
de voto discordante.

2 � Exceptuam-se do disposto no número anterior, as actas da
assembleia geral, que serão sempre assinadas pelo presidente da mesa
e pelo secretário.

ARTIGO 23.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixadas
anualmente pela assembleia geral ou por uma comissão de accionis-
tas, composta por três membros, por ela nomeada.

ARTIGO 24.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulada competência o foro da comarca da sede, com
expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme.

4 de Setembro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 12076317

MURTOSA

PORTCRÍL � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ACRÍLICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 186/
170497; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/000824.

Certifico que, pela apresentação acima referida, se procedeu ao
registo de aumento de capital e consequente alteração do contrato
no montante de 50 204 850$, subscrito em dinheiro, para reforço

do valor nominal das quotas dos sócios Maria da Graça Ribeiro de
Jesus Tavares Teixeira e José Francisco de Lima Teixeira e entrada
dos novos sócios SOTEITA  � Gestão e Administração de Bens,
L.da; José Alexandre Tavares Teixeira e António Pereira Neta. Mon-
tante após o aumento: 85 204 850$, redenominado para 425 000
euros, e consequente alteração do artigo 4.º Capital: 425 000 euros.
Sócios e quotas: Maria da Graça Ribeiro de Jesus Tavares Teixeira,
com 191 200 euros; José Francisco de Lima Teixeira, com 191 200
euros; SOTEITA � Gestão e Administração de Bens, L.da, com sede
na Zona Industrial da Murtosa, apartado 57, Murtosa, com 21 250
euros; José Alexandre Tavares Teixeira, solteiro, maior, com 21 250
euros; António Pereira Neta, casada com Ana Maria Pires Soares
dos Reis, na comunhão de adquiridos, com 100 euros, o qual passa a
reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de PORTCRÍL � Socie-
dade Portuguesa de Acrílicos, S. A., e tem a sua sede na Zona Indus-
trial da Murtosa, apartado 57, freguesia e concelho da Murtosa.

2 � O conselho de administração pode, sem carecer de delibera-
ção ou consentimento de outros órgãos sociais:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar em qualquer parte do território nacional, da União Euro-

peia ou estrangeiro, agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dência ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de termo-deformação de
chapa acrílica para fins sanitários e outros.

ARTIGO 3.º

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
a sua existência legal desde a data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, é de 425 000 euros, divide-se em 425 000 ac-
ções do valor nominal de 1 euro cada uma e encontra-se integral-
mente realizado em bens e dinheiro.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções são ao portador
2 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50 100 , 500 ou 1000 ac-

ções cada um.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

A sociedade terá como órgãos sociais a assembleia geral, o conse-
lho de administração e o fiscal único, com o respectivo suplente.

ARTIGO 7.º

Caução

Os administradores podem ser dispensados da prestação de caução
pela deliberação dos accionistas que proceder à sua eleição ou me-
diante posterior deliberação.
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ARTIGO 8.º

Mandato

 A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de dois
anos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Constituição da assembleia

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas.

2 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral os accio-
nistas que possuírem mais de 100 acções.

3 � A cada grupo de 100 acções cabe um voto.
4 � Haverá uma assembleia geral anual que deverá reunir no 1.º tri-

mestre de cada ano social.
5 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-

dente e um secretário.
ARTIGO 10.º

Competência

Para além do disposto na lei, competirá, em especial, à assem-
bleia geral:

a) Eleger o presidente da respectiva mesa;
b) Eleger os membros do conselho de administração e designar o

respectivo presidente;
c) Eleger o fiscal único e o respectivo suplente.
d) Aprovar os planos e orçamentos anuais.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

Composição

A administração da sociedade é confiada a um conselho de admi-
nistração composto por três ou cinco membros, accionistas ou não.

ARTIGO 12.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura e interven-
ção:

a) Conjunta de dois administradores;
b) Do presidente do conselho de administração, isoladamente;
c) Da administradora Maria da Graça Ribeiro de Jesus Tavares

Teixeira, isoladamente, se e enquanto a mesma integrar o conselho
de administração, no presente mandato ou nos posteriores;

d) De um ou mais procuradores, no âmbito do respectivo man-
dato.

ARTIGO 13.º

Representação e delegação

1 � Os administradores poderão fazer-se representar por outro
administrador nas reuniões do conselho, através de instrumento de
representação adequado.

2 � O conselho de administração fica expressamente autorizado:
a) A encarregar especialmente algum ou alguns administradores

de se ocuparem de certas matérias de administração;
b) A delegar num ou mais administradores a gestão corrente da

sociedade.

CAPÍTULO VI

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Competência

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

3 � Ao fiscal único incumbirá a fiscalização dos negócios sociais
dentro dos poderes que lhe são conferidos por lei.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

Aplicação de resultados

Os resultados líquidos apurados no balanço anual da sociedade, terão
a aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas
legalmente necessárias à constituição ou reforço de fundos de re-
serva.

2 � A distribuição de dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro do exercício distribuível.

ARTIGO 16.º

Dissolução

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral para o efeito consti-
tuída com o quórum legalmente previsto.

ARTIGO 17.º

Liquidação

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
do património, em consequência da dissolução da sociedade, será feita
extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária, constituída
pelos membros do conselho de administração

ARTIGO 18.º

Norma supletiva

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 19.º

Foro competente

Para todos os litígios que ocorrerem durante a vida da sociedade,
relativos à sua dissolução e ou liquidação, seja entre accionistas, seja
entre estes e a sociedade e que digam respeito à interpretação ou
execução dos presentes estatutos ou de forma geral aos negócios
sociais, será competente o foro da comarca da sede social da socie-
dade.

ARTIGO 20.º

Disposição transitória

1 � Ficam desde já designados os seguintes membros para o con-
selho de administração e para a mesa da assembleia geral:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. António Pereira Neta,
casado, residente na Rua de Manuel Alves Soares, 144, em Oliveira
de Azeméis; secretário � Dr. José Carlos Ferreira Leitão, casado,
residente na Rua 34, 430, freguesia de Anta, concelho de Espinho.

Conselho de administração: presidente � José Francisco de Lima
Teixeira, casado; vogais � Maria da Graça Ribeiro de Jesus Tavares
Teixeira, casada, e José Alexandre Tavares Teixeira, todos residen-
tes na Rua do Padre João Gomes Rebelo, freguesia de Arrifana, Santa
Maria da Feira

2 � Os membros do conselho de administração acabados de de-
signar, ficam dispensados da prestação de caução enquanto se man-
tiverem em funções no mandato agora iniciado ou em qualquer das
renovações posteriores.

Conferida, está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118350

CREATEO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Largo de 30 de Outubro, freguesia da Torreira,
concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 257/
000825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000825.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CREATEO � Comércio de Ves-
tuário e Acessórios, L.da, e tem a sua sede no Largo de 30 de Outu-
bro, 103, 1.º, esquerdo, freguesia da Torreira, concelho da Murtosa.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos têxteis e
vestuário, bijutaria, marroquinaria, calçado, artigos de desporto, de
campismo, caça, artigos de viagem e afins.

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, pertencentes
uma a cada um dos sócios Luís Pedro de Campos Lopes Henriques
Cerveira e José Manuel da Costa Mota Loureiro.

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, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral, que delibere reembolso.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem renumeração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos 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 s seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como
fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes,
o que acontecer será da responsabilidade única e pessoal do inter-
veniente e, ainda, ficará obrigado a indemnizar a sociedade por qual-
quer prejuízo que com isso lhe cause.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios depende do
consentimento da sociedade.

2 � A cessão a estranhos, a título gratuito ou oneroso, mesmo a
favor de ascendentes ou descendentes de sócios, fica dependente do
consentimento da sociedade, a qual terá sempre direito de referên-
cia, em primeiro lugar e, em segundo, os sócios, que o queiram exer-
cer na proporção das suas participações no capital social. 

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 o 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) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada 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 de um ba-
lanço a realizar para o efeito.

ARTIGO 7.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 8.º

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

Conferida, está conforme.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores Nunes
da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118342

SÃO JOÃO DA MADEIRA

SOPREFA � COMPONENTES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 205/720802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500274010; entrega n.º 2/20000804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543333

LUÍS TEIXEIRA & DIAS LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1355/950314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503373176; entrega n.º 35/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541047

LINEAPELE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COUROS
E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1359/950403; identificação de pessoa colectiva
n.º 503444340; entrega n.º 1/20000804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543341

LABOCONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 852/881026; identificação de pessoa colectiva
n.º 502076291; entrega n.º 36/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541098

C. & R. RODRIGUES � COMÉRCIO DE ARTIGOS
EM COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1502/970512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877182; entrega n.º 38/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541110
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PETASIL � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1710/990723; identificação de pessoa colectiva
n.º 504541927; entrega n.º 39/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541039

COPO THIERRY DE PORTUGAL � INDÚSTRIA
DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1686/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504336517; entregas n.os 68/20000628 e 2/20000725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09553355

TECMACAL � MÁQUINAS E ARTIGOS
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 862/760206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345821; entrega n.º 1/20000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09542507

JAPTUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1694/990517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504374800; entrega n.º 4/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12516252

TEXCONTAS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1736/991109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504483919; entrega n.º 3/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12516244

CORREIA, PINTO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 294/770915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500691436; entrega n.º 2/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543643

MAFISISA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1275/940131; identificação de pessoa colectiva
n.º 503138061; entregas n.os 7/20000619 e 1/20000711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09559949

CONSTRUÇÕES ALMEIDA AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1631/980813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504231669; entrega n.º 1/20000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09542051

ESTUDEQUE � ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1088/911016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502631821; entrega n.º 1/20000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12117013

PADARIA PASTELARIA E SNACK-BAR JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1520/970709; identificação de pessoa colectiva
n.º 503919136; entrega n.º 2/20000704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543635

M. M. & FARIA � PASTELARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1749/20000106; entrega n.º 1/20000704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543627

AMADEU RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 724/861003; identificação de pessoa colectiva
n.º 501720375; entrega n.º 4/20000703.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542434

BERGI � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1248/931008; identificação de pessoa colectiva
n.º 503070360; entrega n.º 1/20000703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543600

AMORINS, SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 250/650409; identificação de pessoa colectiva
n.º 50020566; entrega n.º 3/20000703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542426

ESCOLA INGLESA, ESCOLA DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 998/900506; identificação de pessoa colectiva
n.º 502409746; entregas n.os 32/20000628 e 1/20000725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09553045

QUEIRÓS & ALMEIDA � MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1105/920110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502678054; entrega n.º 1/20000801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09542213

JOAQUIM DA SILVA FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 23/740323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500152870; entrega n.º 1/20000803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543325

IRMÃOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 892/890426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151617; entrega n.º 1/20000706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09541926

NOVO PODIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1369/950516; identificação de pessoa colectiva
n.º 503551198; entrega n.º 40/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542779

DECORLIDER � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1297/940530; identificação de pessoa colectiva
n.º 503209597; entrega n.º 41/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 12969818

VIEIRA & PETIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1263/931202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503144436; entrega n.º 67/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 12519073

FRIPARQUE � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA MÁQUINAS DE LAVAR E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 915/890726; identificação de pessoa colectiva
n.º 502194928; entrega n.º 7/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542132

ADREGO, MARQUES & RODRIGUES � CONSULTORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1632/980820; identificação de pessoa colectiva
n.º 504231740; entrega n.º 60/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542922
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RESTAURANTE GRELHADOS E FUMADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1696/990525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504492039; entregas n.os 13/20000629 e 1/20000816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09553550

SBR � INDÚSTRIA BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1653/981209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504295128; entrega n.º 1/20000808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543554

SOCIEDADE TIPOGRÁFICA IMPREARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 323/621228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500262659; entrega n.º 1/20000807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543368

INDUCAL � AGÊNCIAS DE EQUIPAMENTO
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 174/660421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500138524; entrega n.º 1/20000802.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543317

FÁBRICA DE CALÇADO MEIGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1682/990408; identificação de pessoa colectiva
n.º 504527428; entregas n.os 31/20000628 e 1/20000728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09553037

ENDITEL � EMPRESA DISTRIBUIDORA
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 748/870211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501779787; entrega n.º 3/20000725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543236

ISABEL RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1164/921019; identificação de pessoa colectiva
n.º 502855010; entrega n.º 82/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541411

ALFABAR � DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1459/961111; identificação de pessoa colectiva
n.º 503753777; entrega n.º 61/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542930

CLÍNICA VETERINÁRIA DO PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1673/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504315820; entrega n.º 62/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542949

JOÃO CARLOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1540/970923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503961094; entrega n.º 63/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 12945080

MAQUIPLUS � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1334/941221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503313823; entrega n.º 64/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542957

MINARTE � SERVIÇOS E PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1444/960905; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707988; entrega n.º 65/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542965
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LISATEP � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1217/880420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501969268; entrega n.º 44/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543490

SNACK-BAR PARQUE AMÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1290/940413; identificação de pessoa colectiva
n.º 503176737; entrega n.º 66/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542973

SALVADOR DE SÁ VELOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 664/850314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501526668; entrega n.º 71/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543007

CRUZ & DÂMASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 43/680211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500080844; entrega n.º 72/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543015

PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 491/810706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501174818; entrega n.º 73/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543031

MAIA & PINHO � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1598/980427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504137433; entrega n.º 74/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543040

COSTA MONTEIRO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 714/860819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501702016; entrega n.º 79/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543090

B. F. S � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1479/970230; identificação de pessoa colectiva
n.º 503823473; entrega n.º 27/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542701

JOSÉ & JOSÉ MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 427/8000304; identificação de pessoa colectiva
n.º 500946175; entrega n.º 32/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542744

MONTE CAMPO � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 651/850417; identificação de pessoa colectiva
n.º 501486739; entrega n.º 51/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542841

EVICAL � EDIFÍCIOS VIRGÍLIO, CABRAL & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1038/910214; identificação de pessoa colectiva
n.º 502501316; entrega n.º 52/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542850

TRIÂNGULO LITORAL � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1748/2000103, entrega n.º 53/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09540784
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SOUSA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 690/860307; identificação de pessoa colectiva
n.º 501628878; entrega n.º 55/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 12534072

ESCOLHA ACTIVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1693/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504457845; entrega n.º 56/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 12989835

PORTIER � CORTINAS E TAPEÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1539/970917; identificação de pessoa colectiva
n.º 503959901; entrega n.º 57/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542906

M. J. PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 283/770806; identificação de pessoa colectiva
n.º 500688761; entrega n.º 58/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542914

LOPES & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 934/891018; identificação de pessoa colectiva
n.º 502234350; entrega n.º 29/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542710

LEITE & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 654/850508; identificação de pessoa colectiva
n.º 501506110; entrega n.º 30/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542728

PREVISAÚDE � SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1533/970908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503961086; entrega n.º 31/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542736

ASCLA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1403/9000405; identificação de pessoa colectiva
n.º 502324074; entrega n.º 23/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1998.

25 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542698

TRNSPINHO � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 79/490519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500287252; entrega n.º 24/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542663

ASCLA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1403/900405; identificação de pessoa colectiva
n.º 502324074; entrega n.º 25/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

25 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542680

CORDÃO PELE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1477/970212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503814008; entrega n.º 26/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542630

SINFLEX � INDÚSTRIA DE MOLAS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 178/751218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500431019; entrega n.º 28/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09540512
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DROGARIA BELACOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1031/910131; identificação de pessoa colectiva
n.º 502493623; entrega n.º 42/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542787

AGOSTINHO DIAS LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1417/960212; identificação de pessoa colectiva
n.º 503578649; entrega n.º 43/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541063

CUSTÓDIO PERFEITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1330/650715; identificação de pessoa colectiva
n.º 500081930; entrega n.º 45/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541020

´SANTOS & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 858/881115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502062843; entrega n.º 46/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542795

MAFRAN � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1304/940615; identificação de pessoa colectiva
n.º 503279196; entrega n.º 47/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542809

MARGORE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 267/700216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500183856; entrega n.º 48/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542817

PRISMEIRA � QUADROS E SISTEMAS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 954/900209; identificação de pessoa colectiva
n.º 502288558; entrega n.º 50/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542833

ZAHONERO � ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 761/870327; identificação de pessoa colectiva
n.º 501814663; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; data da apre-
sentação: 4/20000727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma des-
locou a sua sede para a Rua da Madeira, lote 13, pavilhão 3, Zona
Industrial n.º 1, São João da Madeira.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543295

BERTRAND FAURE � EQUIPAMENTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 59/550604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139130; inscrição n.º 31; data da apresentação: 2/
20000828.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 95, de 25 de
Agosto de 2000, de onde consta a designação de secretário de Ma-
nuel de Jesus da Silva Guerra, casado.

Data da deliberação: 25 de Agosto de 2000.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543716

QUIMI 4 � DETERGENTES LÍQUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 939/891103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502240474; entrega n.º 34/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541055

AUTO ESTRELA S. JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1543/971008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504021575; entrega n.º 76/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543066

ASSUNÇÃO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1687/810727; identificação de pessoa colectiva
n.º 501204660; entrega n.º 77/20000630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543074

DIAS & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 827/880525; identificação de pessoa colectiva
n.º 501986146; entrega n.º 78/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543082

CALMON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 863/881220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502079304; entrega n.º 54/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

27 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542868

JOLIPAD, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1657/990111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504311050; entrega n.º 86/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543147

A. HENRIQUES � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE BORRACHA E CHAPÉUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 387/790420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500869057; entrega n.º 85/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543139

VEGITAL � COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1462/961125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503760153; entrega n.º 84/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09541420

A. HENRIQUE � INDÚSTRIA DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 388/790420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500869065; entrega n.º 83/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543120

CARAVE � CARROÇARIAS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 496/810901; identificação de pessoa colectiva
n.º 501244441; entrega n.º 81/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543112

A. PEREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 959/900228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502301309; entrega n.º 80/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543104

DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 360/750625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500087482; entrega n.º 69/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542981

C. MOURA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 888/890606; identificação de pessoa colectiva
n.º 502170069; entrega n.º 75/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543058

VASTEMA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 893/890428; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151625; entrega n.º 37/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09542760

FRANCISCO MATEUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 99/750219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500354570; entrega n.º 95/20000630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

29 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543465

PROBOL � PRODUTORA DE BORRACHAS TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 124/750422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312389; entrega n.º 89/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543180

URGÊNCIA EM CASA � SERVIÇOS MÉDICOS
NOCTURNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 917/890803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200472; entrega n.º 91/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

29 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543422

MARTINS, RIBEIRO & MENDONÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1683/990413; identificação de pessoa colectiva
n.º 504337750; entrega n.º 93/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

29 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543414

DELABOR � SOCIEDADE DE ELABORAÇÃO
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1662/990125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504356070; entrega n.º 94/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

29 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543457

ARSOL � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 213/710116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500265089; entrega n.º 88/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543171

A. HENRIQUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 138/230418; identificação de pessoa colectiva
n.º 500515883; entrega n.º 87/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

28 de Julho de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues
Fernandes dos Santos Lima. 09543155

RELVAS & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1382/950629; identificação de pessoa colectiva
n.º 503444375; entrega n.º 96/20000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas relativas
ao exercício do ano de 1999.

29 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543473

J. F. FERREIRA � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1805/20000810; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20000810.

Certifico que José Francisco Ferreira, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria da Luz Nogueira Moreira, natural da
freguesia de São Cristóvão de Nogueira, do concelho de Cinfães, re-
sidente na Rua de Fernando Pessoa, 81, 1.º, freguesia e concelho de
São João da Madeira, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. F. FERREIRA � Comércio Equi-
pamentos Industriais, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Fernando
Pessoa, 81, 1.º, freguesia e concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços e comércio de
equipamentos comerciais e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Esta conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543589
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LOJA DA CONTABILIDADE DE BASTOS SIMÕES
& SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1807/20000823; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000823.

Certifico que entre António Manuel da Costa e Silva, natural da
freguesia e concelho de São João da Madeira, e mulher, Anabela
Bastos Simões Silva, natural do Luxemburgo, casados no regime da
comunhão de adquiridos, residentes na Avenida da Misericórdia, 296,
1.º, direito, em São João da Madeira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loja da Contabilidade de Bastos
Simões & Silva, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 420,
loja B, freguesia e concelho de São João da Madeira.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria de gestão, fiscal e
organizacional, auditoria e actividades de contabilidade.

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 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme 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 con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência poderão ainda os
gerentes comprar e vender viaturas automóveis, podendo assinar os
competentes contratos de leasing.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas, se assim for deliberado em assembleia geral por maioria de três
quartos do capital social.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; no entanto, a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito
de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos os seguin-
tes 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 falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias

quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a 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.

Esta conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543651

KIKAPELES � COMÉRCIO MATÉRIAS-PRIMAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1808/20000824; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20000824.

Certifico que António da Silva Marinho, casado com Anabela
Rocha Valente na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e
concelho de São João da Madeira e residente no lugar das Travessas,
freguesia de São Roque, concelho de Oliveira de Azeméis, constituiu
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KIKAPELES  � Comércio Matérias-
-Primas, Unipessoal, L.da, com sede na Rua das Pedreiras, 135, cave,
freguesia e concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representação de peles e matérias-primas para a indústria de cal-
çado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.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.

Esta conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543660

ORTOPEDIA SANJOANENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1806/20000817; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000817.
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Certifico que Maria Inês Tavares de Almeida, casada com Daniel
Martinho Fernandes Almeida na comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Junqueira, concelho de Vale de Cambra, residente na
Rua do Dr. Crispim Borges de Castro, 78, Santa Maria da Feira,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ortopedia Sanjoanense, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Avenida da Misericórdia, 29, da freguesia
e concelho de São João da Madeira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de artigos ortopé-
dicos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é de 10 000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

§ único. Encontra-se realizado, quanto a 50 %. A restante meta-
de deve ser realizada até ao dia 31 de Dezembro de 2001.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence à sócia, que desde já é nomeada
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Esta conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543597

BERTRAND FAURE � EQUIPAMENTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 59/550604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139130; inscrição n.º 30; número e data da apresentação:
4/20000808.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de fusão, de onde
consta o seguinte:

Apresentação n.º 4/20000808.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: Sociedade Portuguesa de Artigos de Via-

gem, L.da, com sede na Avenida dos Chapeleiros, São João da Ma-
deira.

Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Termos de fusão: transferência global do património da sociedade

Sociedade Portuguesa de Artigos de Viagem, L.da, para a própria
sociedade.

Esta conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543724

PLANETA AZUL � PADARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1804/20000809; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000809.

Certifico que entre António Augusto da Cruz, casado com Maria
Madalena de Miranda Pacheco na comunhão geral, natural da fre-
guesia de Covão do Lobo, concelho de Vagos, residente na Avenida
do Dr. Renato Araújo, 108, 5.º, direito; José Manuel da Cruz dos
Santos, casado com Sandra Catarina de Jesus Matias na comunhão
de adquiridos, natural da dita freguesia de Covão do Lobo, onde re-
side no lugar da Chousa, 21, e Fernando de Jesus da Cruz, casado
com Marília da Conceição Cruz na comunhão geral, natural da dita

freguesia de Covão do Lobo, residente na dita Rua de Chousa, 23,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Planeta Azul � Padarias, L.da

2.º

Terá a sua sede à Avenida do Dr. Renato Araújo, 1852, desta cidade,
freguesia e concelho de São João da Madeira.

3.º

O seu objecto consiste na actividade de padaria, pastelaria, con-
feitaria, café e pizaria, casas de chá.

4.º

O seu capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, será de 5100 euros (equivalente a 1 022 457$), dividido em
três quotas iguais de 340 819$ e pertencentes uma a cada um dos
sócios.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao dobro do capital social, nos termos acordados em
assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade compete aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes, bastando duas assinaturas para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

7.º

Na cessão de quotas tem preferência quem mais for sócio.

8.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja formalidades
especiais, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com 15 dias de antecedência.

Esta conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543570

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 901/890524; identificação de pessoa colectiva
n.º 502221402; inscrição n.º 29; número e data da apresentação:
5/20000808.

Certifico que foi efectuado o registo do projecto de fusão, de onde
consta o seguinte:

Apresentação n.º 5/20000808.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporada: a própria sociedade.
Sociedade incorporante: Bertrand Faure � Equipamentos para

Automóveis, L.da

Termos da fusão: transferência global do património da própria
sociedade Sociedade Portuguesa de Artigos de Viagem, L.da, para a
sociedade Bertrand Faure � Equipamentos para Automóveis, L.da

Esta conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543732

COSTAS (IRMÃOS) & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 50/391024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079307; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; números e
datas das apresentações: 5/20000223 e 3/20000727.
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Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi alterado parcial-
mente o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o artigo 4.º,
ficado com a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res constantes da escrituração social, é de 98 988 750$, dividido em
três quotas: uma de 49 494 375$, pertencente a Vitorino Gonçalves
da Costa; uma de 2 383 125$, pertencente a Carlos Alberto Rodri-
gues dos Santos, e uma de 47 111 250$, pertencente em comum e
sem determinação de parte ou direito ao dito Carlos Alberto Rodri-
gues dos Santos, Carla Salomé Casimiro dos Santos, Armando Ma-
nuel Casimiro dos Santos e Ana Raquel Casimiro dos Santos.

Mais certifico que o texto completo do contrato, na sua redacção
actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Esta conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09543287

SEVER DO VOUGA

NAUTIESTOFOS � FABRICO E REPARAÇÃO
DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 180/920217; identificação de pessoa colectiva n.º 502701765;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625852

GRADIVOUGA � SERRALHARIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 393/971027; identificação de pessoa colectiva n.º 503987697;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625844

TAFILMÓVEL � MÓVEIS E DECORAÇÕES
DE TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 176/911007; identificação de pessoa colectiva n.º 501428534;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625950

MIRTILUSA � SOCIEDADE DE PRODUTORES
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 310/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503320064;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625941

SUPERMERCADO SEVERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 347/960321; identificação de pessoa colectiva n.º 503615978;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625933

MANUEL AUGUSTO DOMINGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 75/871030; identificação de pessoa colectiva n.º 501893466;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625917

SOBREIRAL � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 418/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504184130;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170077

PEREIRA & FERNANDES � EMPREITEIROS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 17/841009; identificação de pessoa colectiva n.º 501457070;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170069

SAPATARIA LINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 4/850701; identificação de pessoa colectiva n.º 501622560;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170050

VOUGATÉCNICO � GABINETE TÉCNICO
DE ORGANIZAÇÃO E APOIO À EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 41/860627; identificação de pessoa colectiva n.º 501685006;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170042
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AVI � VALE MILHAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 85/220288; identificação de pessoa colectiva n.º 501936980;
data da apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170034

VOUGATRADE � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 206/930624; identificação de pessoa colectiva n.º 503017450;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170026

LIMA & PEREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 166/910404; identificação de pessoa colectiva n.º 502531533;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 11170018

FERNANDES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 119/890710; identificação de pessoa colectiva n.º 502188170;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10626000

ELÉCTRO � PICHELARIA SEVERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 109/890123; identificação de pessoa colectiva n.º 502097051;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625992

ALBATONI � CLIMATIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 457/990702; identificação de pessoa colectiva n.º 504474642;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625984

JAM � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
ESPECIAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 446/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504612808;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625976

ROMARMÓVEIS � CENTRO COMERCIAL DO MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 103/880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502035951;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de
prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares dos
Santos. 10625968

BRAGA

BARCELOS

SÉRGIO LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar e freguesia de Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3762/
20000818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
18082000.

Certifico que Sérgio Rogério Gomes Lopes, casado com Cristina
Faria Fernandes Lopes na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sérgio Lopes, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede em lugar de Vila Seca, freguesia de Vila Seca, con-
celho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em venda e colocação de
pisos de madeira, divisórias, tectos falsos e fabricação e venda de
móveis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente, bastando a assinatura
deste para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do pró-
prio, quando necessária.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14846020
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BARCELMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Outeiro, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3761/
20000818; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
18082000.

Certifico que entre António Martins Peixoto, solteiro, maior e
David Martins Peixoto, casado com Rosa Maria Barbosa Fernandes
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BARCELMOTOR � Comércio
de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar do Outeiro, freguesia
de Roriz, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de
veículos automóveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
600 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunera da ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qual-

quer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação
ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14846039

CACHADATEX � PEÚGAS, L.DA

Sede: Loteamento Industrial Cachada, lote 16, Tamel
(São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3760/
20000817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
17082000.

Certifico que entre Rui Manuel Lima da Silva e mulher, Rosa Maria
Pereira Cardoso da Silva, casados na comunhão de adquiridos, foi

constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CACHADATEX � Peúgas, L.da,
e tem a sua sede no Loteamento Industrial Cachada, lote 16, fre-
guesia de Tamel (São Veríssimo), do concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
peúgas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4 000 000$, pertencente ao sócio Rui Manuel Lima da Silva, e ou-
tra do valor nominal de 1 000 000$, pertencente à sócia Rosa Maria
Pereira Cardoso da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Rui Manuel Lima da Silva, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seu actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguinte casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 14846012

CELORICO DE BASTO

PADARIA E PASTELARIA DE FERMIL, L.DA

Sede: Fermil, Veade, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 170/930929; identificação de pessoa colectiva
n.º 503060542; data da apresentação: 310800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas do ano de exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 10107657

CAFÉ SPORT, CASA DE BASTO, L.DA

Sede: Fermil, Veade, Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 110/880408; data da apresentação: 310800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de prestação de contas do ano de exercício de 1999.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Rosa Maria da Silva
Ribeiro Teixeira. 10107649
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COIMBRA

COIMBRA

CARLOS CALDEIRA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3134;
identificação de pessoa colectiva n.º 501448780; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/000510.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 5 012 050$ e o pacto foi alterado nos seus ar-
tigo 2.º, 3.º, 5.º e 6.º e revogação do § único do artigo 7.º, pelo qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 25 000 euros (equivalente a
5 012 050$) e corresponde à soma de quatro quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de 10 000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Caldeira Marques, e três iguais de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Maria de Lurdes Ramos de Aze-
vedo Neto Marques, Catarina da Graça Neto Marques Balça e Cláu-
dia Sofia Neto Marques.

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

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11944315

FIGUEIRA DA FOZ

FOZREPARAÇÕES � EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1657/931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503080209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Ja-
neiro Rodrigues Soares. 11825839

BRITES & BEJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1553/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502899454.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825820

MOREIRA & CANATÁRIO � MÉDICOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1473/920416; identificação de pessoa colectiva n.º 502761253.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825766

PAULIFOZ � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2244/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504347683.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825855

IMOJARDIM II � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1875/950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503479616.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825863

SECOTÉCNICA � EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1520/920908; identificação de pessoa colectiva n.º 502838337.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825880

CENTROFERRAGENS � SOCIEDADE DE FERRAGENS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2007/961216; identificação de pessoa colectiva n.º 503787159.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825260
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FRANGOS DO JARDIM � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2150/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504139649.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825847

A. P. A. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1109/881103; identificação de pessoa colectiva n.º 502058757.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825812

MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 503/780130; identificação de pessoa colectiva n.º 500700818.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825804

CCEL � CASA DAS CARNES, MERCEARIA
E TABERNA DO ERVEDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 950/860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501490213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825790

A. DIAS GASPAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 911/841119; identificação de pessoa colectiva n.º 501528474.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825774

KANATAS � GALERIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2113/971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504026909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da acta da assembleia geral e dos documentos a que se
refere o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à
prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11825758

MONTEMOR-O-VELHO

PÃO QUENTE � PASTELARIA SNACK-BAR
FLOR DA CARAPINHEIRA, L.DA

Sede: Alhastro, freguesia da Carapinheira, concelho
de Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 343/130897; identificação de pessoa colectiva
n.º 503963194; inscrições n.os 1 a 8; números e data das apresen-
tações: 9 a 16/090900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma alte-
rou o seu artigo 3.º, o § único do artigo 5.º e o artigo 6.º, todos do
contrato de sociedade, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma de
15 000 000$, pertencente ao sócio Eugénio Varela do Espírito San-
to, e outra de 5 000 000$, pertencente à sócia Rosa Maria Teixeira
Monteiro Espírito Santo.

ARTIGO 5.º

§ único. Ficam, contudo, desde já designados gerentesm os sócios
Eugénio Varela do Espírito Santo, este não remunerado, e Rosa Maria
Teixeira Monteiro Espírito Santo.

ARTIGO 6.º

Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e con-
tratos e para a sua representação em juízo e fora dele é necessária
e suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05670080

PENELA

TRANSPORTES SERRAS DO RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 122/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504120719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625836

C. B. L. � CONSTRUÇÕES BEIRA LITORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 35/
890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502219343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625860

J. SUBTIL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 46/
901031; identificação de pessoa colectiva n.º 502440902.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625577

CALÇADAS � AGRA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 65/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502741414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625879

SERQUEIJOS PIMENTA, FABRICO DE QUEIJOS
DO RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 74/
930930; identificação de pessoa colectiva n.º 501552502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625623

AMÍLCAR DIAS CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 22/
690115; identificação de pessoa colectiva n.º 500917116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625666

CALADO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 4/
810511; identificação de pessoa colectiva n.º 501178074.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625704

JOSÉ FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 18/
870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501869921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625640

DUARTE & COTAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 76/
940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503118443.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625674

QUINTA DO COUÇO � SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 103/
970317; identificação de pessoa colectiva n.º 503833576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625550

LOURENÇO MATIAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 17/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 501847978.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625607

TERRA BOA � SOCIEDADE DE AGRO-TURISMO
ECOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 118/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504097741.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625631

ROXO & PALAIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 140/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504498070.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625720

VIRGÍNIA, ABREU & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 69/
930105; identificação de pessoa colectiva n.º 500687064.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625909

LADRIMENDES � SERVIÇOS DE LADRILHADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 145/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504679023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625852

A QUEIJEIRA DO RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 27/
880526.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

23 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625496

VIAPLANTA � SOCIEDADE COMERCIAL DE LIMPEZAS
E AJARDINAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 123/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504127080.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625712

CONSTRUÇÕES ENCOSTA DO SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 128/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 502046120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625941

CEQ � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE QUEIJO
DO RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 48/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502497173.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625569

METALMIRO � ALMIRO AVELAR BENTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 36/
890925; identificação de pessoa colectiva n.º 502221453.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625615

JOSÉ SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 23/
681205; identificação de pessoa colectiva n.º 500927740.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625593

RESTAURANTE O BONITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 101/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503818160.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625658

A. I. C. P. � A IMPORTADORA CAÇA PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 142/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 503003956.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a
prestação de contas referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09625739

ÉVORA

ÉVORA

J. A. MELÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Egas Moniz, 40, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1847/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503435546.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858504

BERNARDO JOAQUIM FONSECA, L.DA

Sede: Largo Porta de Moura, 3, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 4 340 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 711/
800812; identificação de pessoa colectiva n.º 501078371.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861637

MINOLTÉCNICA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 2, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1019/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501811966.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861696

QUIMITINTA � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS E TINTAS, L.DA

Sede: Bairro de Santa Luzia, Rua Principal, 52, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 885/
840816; identificação de pessoa colectiva n.º 501469915.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859926

MAURÍCIO JOÃO MARQUES, L.DA

Sede: Rua do Valasco, 4, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1874/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503489093.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846360

MARQUES & LOURO, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, 13 e 15, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 577/
760507; identificação de pessoa colectiva n.º 500612560.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846379

MOTTA CAPITÃO, L.DA

Sede: Praça do Giraldo, 86 a 90, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 144/
250925; identificação de pessoa colectiva n.º 500387621.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846387

MIRANDA & BARRAS, L.DA

Sede: Rua do Frei Aleixo, 13, 1.º, direito, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2076/
970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503870056.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846328

MARMELADA & MARMELADA, L.DA

Sede: Mercado do 1.º de Maio, portas 9 e 10, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 887/
840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501454314.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846336

MANUEL ANTÓNIO NUNES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 18, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 626/
771124; identificação de pessoa colectiva n.º 500705070.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846352

RESTAURANTE BOLAS, L.DA

Sede: Rua do Conde das Galveias, 22, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1466/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502681616.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846891

BERNARDINO SOUSA DIAS, L.DA

Sede: Rua do Amauriz, portão 15, porta 5, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2180/
980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504065858.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858989

MINIMERCADO O CANTO, L.DA

Sede: Bairro da Cruz da Picada, núcleo 2, loja 3, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1553/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502878100.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846310

SOCIEDADE DE GESTÃO EQUINA DE ÉVORA, L.DA

Sede: Quinta da Figueireda, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2163/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504033140.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861017

ARTE E DECORAÇÃO RODRIGUES � UTILIDADES
PARA O LAR, L.DA

Sede: Rua da República, 93, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 860/
840111; identificação de pessoa colectiva n.º 501430580.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861300

CASA VIEIRA BRANCO � COMÉRCIO DE VENDA
DE TECIDOS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 25, 7000 Évora

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 572/
760319; identificação de pessoa colectiva n.º 500436380.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861297

EQUIPRÓTESE � LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Sede: Travessa dos Arcos, 1, 7000 Évora

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2223/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504140582.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861289

ALTÉCNICA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Vivenda Dulce de Fátima, Estrada da Igrejinha,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1509/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502773219.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09862005

ÉVORACOR � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE TINTAS, L.DA

Sede: Travessa do Cavaco, 22 e 26, 7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 412/
660913; identificação de pessoa colectiva n.º 500102678.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847260

ÉVORAVIGAS � SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua N, lote 3, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1983/
960814; identificação de pessoa colectiva n.º 503717924.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847251

PEPE DUQUE FERRÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de João José Perdigão, 31, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 734/
810409; identificação de pessoa colectiva n.º 501137262.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846751

ALÉM TAGUS � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua Werner Siemens, lote 8, Zona Industrial, 2,
7000 Évora

Capital social: 150 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2402/
991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504589652.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846182

ÁLVARO & PENIM, L.DA

Sede: Rua do 5 de Outubro, 47 e 49, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 720/
801117; identificação de pessoa colectiva n.º 500933545.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846158

AMPERSOL � REBOBINAGENS, ELECTRICIDADE,
FORÇA MOTRIZ E ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua N, Estrada das Alcáçovas,
7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1148/
881223; identificação de pessoa colectiva n.º 501957375.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846123

FIALHO & FIALHO � TERMAS DA GAFANHOEIRA, L.DA

Sede: Rua de Évora, 21, Torre de Coelheiros, 7000 Évora

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1748/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503277550.

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

17 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858423

BERNARDINO A. CABEÇA, L.DA

Sede: Rua do Padre Diogo do Couto, 87, 7000 Évora

Capital social: 35 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 662/
781215; identificação de pessoa colectiva n.º 500911229.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859713

CENTRO DE RADIODIAGNÓSTICO DE ÉVORA, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 4-B, 7000 Évora

Capital social: 6 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 979/
860826; identificação de pessoa colectiva n.º 501706097.

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

22 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859853

MESSIAS & IRMÃO, L.DA

Sede: Avenida de São João de Deus, 1, 1.º, esquerdo,
7000 Évora

Capital social: 12 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1318/
900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502403861.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846301

SOCIEDADE DE CORTIÇAS AZARUJENSE, L.DA

Sede: Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 274/
510215; identificação de pessoa colectiva n.º 500978751.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847278

FILIPE DOS SANTOS, L.DA

Sede: Praça do Giraldo, 24 e 25, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 563/
750723; identificação de pessoa colectiva n.º 500352984.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846719

ADRIANO JOSÉ CARAPINHA GINO & FILHOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 254, 7000 Évora

Capital social: 4 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1149/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502084456.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846727

BIOCLASSE � PRODUTOS DE COSMÉTICA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 107-A, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1803/
950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503361810.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858466

JOAQUIM ANDRÉ DA SILVA FRANZINA, HERDEIROS, L.DA

Sede: Azaruja, Rua do Engenheiro José Frederico Ulrich, 13,
7000 Évora

Capital social: 1 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 962/
860408; identificação de pessoa colectiva n.º 501668985.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846654

MANUEL NUNES GARCIA, L.DA

Sede: Rua de Gouveia, 4, São Manços, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 706/
800714; identificação de pessoa colectiva n.º 500983119.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859969

ÉVORACONTA � GABINETE DE CONSULTORES
DE GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Praça do Sertório, 2, 1.º, direito, 7000 Évora

Capital social: 6 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 738/
810512; identificação de pessoa colectiva n.º 501202153.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847219

ÉVORAFIP � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua de Maria de Lurdes Braancamp Freire, 6,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1446/
911007; identificação de pessoa colectiva n.º 502642149.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847227

EXPLORAÇÃO AGRO-PECUÁRIA ALTO DA VINHA, L.DA

Sede: Rua da Igreja, 29, São Manços, 7000 Évora

Capital social: 405 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1507/
920515; identificação de pessoa colectiva n.º 502768991.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847235

EDMUNDO MANSINHO & ROSA MARIA, L.DA

Sede: Praça do Giraldo, 77, 7000 Évora

Capital social: 3 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 953/
860303; identificação de pessoa colectiva n.º 501659845.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847243

ARMINDO PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 138 e 140, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 411/
660823; identificação de pessoa colectiva n.º 500697345.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858997

ENGABEL � SOCIEDADE DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Meninos Órfãos à Estrada dos Leões,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2211/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504117564.

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

17 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858431

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

Sede: Rua de Diana de Liz, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 500 000$

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

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859934

CLÍNICA SÃO MIGUEL DE ÉVORA, L.DA

Sede: Rua do Lagar dos Dízimos, 6, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1172/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502167890.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859977

CONFEITARIA PAU DE CANELA, L.DA

Sede: Travessa de Lopo Serrão, 7-A, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

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

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859845
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MISSIONÁRIO & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Moura, 1, Bairro da Senhora da Saúde,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 450/
690109; identificação de pessoa colectiva n.º 5003861376.

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

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846492

FRANCISCO & ZÉLIA � CAFÉ, PASTELARIA
E SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, 7, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2321/
990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504670450.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861009

MVA � MÉDICOS VETERINÁRIOS ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Urbanização da Vila Lusitano, Rua de Frei Luís
de Granada, 24, 1.º, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1737/
940826; identificação de pessoa colectiva n.º 503252123.

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

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858687

AIDAS � PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Bairro da Cruz da Picada, loja 4, núcleo 5,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1530/
920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502829567.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846190

ALBERTO REBOCHO & FILHO, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 2, E, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 872/
840523; identificação de pessoa colectiva n.º 501573313.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861564

EBORIMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Bairro da Torregela, Rua de Ourique, 41, 7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1857/
950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503463825.

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

25 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859004

JOVIPECONSTRÓI, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua do Chiado, 12, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1468/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502682337.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861572

 ASILBAR INDUSTRIAL ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua de Diana de Liz, 3-A, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2131/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503997129.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861548

PADARIA MODULAR, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 38 e 38-A, 7000 Évora

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 208/
390427; identificação de pessoa colectiva n.º 501413081.

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

3 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861467

LIVRARIA E PAPELARIA CLAUTROS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 51, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1933/
960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503616451.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846786

MANUEL PARREIRA, ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Almeirim, lote 27, 7000 Évora

Capital social: 1 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1374/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502504250.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846778

ROSADO & SILVA � ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua Nova do Palacete, lote 5, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2144/
971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504002775.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846760

B. M. � CENTRO DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS, L.DA

Sede: Largo de São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1804/
950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503361739.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861270

A ROMANA DE ÉVORA � CONFEITARIA, L.DA

Sede: Rua do 5 de Outubro, 80, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1021/
870421; identificação de pessoa colectiva n.º 501499148.

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

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858547

DAMENCAR � MÓVEIS, L.DA

Sede: Bairro do Poço Novo, 25 e 26, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 700 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 736/
810424; identificação de pessoa colectiva n.º 500979600.

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

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858555

QUIMIDIANA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua de João Galopim, 16, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1473/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502695897.

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

26 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860525

A. P. PAULINO � MATERIAL ELÉCTRICO
E ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Caldeireiros, 5 e 7, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1255/
900215; identificação de pessoa colectiva n.º 502309881.

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

26 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860533

BRAZ DA SILVA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis do Ultramar, 85, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1458/
911205; identificação de pessoa colectiva n.º 502677937.

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

26 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860550

MANUEL MARTINS GONÇALVES & ESPOSA, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 18-A, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 6 905 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 748/
811008; identificação de pessoa colectiva n.º 501206892.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861580

ÉVORATIPO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Travessa de Paulo Ramalho, 2-B, 7000 Évora

Capital social: 1 300 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 551/
740905; identificação de pessoa colectiva n.º 500102694.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861335

CYRNE, L.DA

Sede: Rua da Moeda, 6, 7000 Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2407/
991109; identificação de pessoa colectiva n.º 504736787.

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

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847081

ANTÓNIO & MANUEL, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua de João dos Santos, 12,
7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2224/
980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504142798.

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

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847073

ÉVORACÓPIA, L.DA

Sede: Rua do Apóstolo, 7, 7000 Évora

Capital social: 2 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1311/
900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502401320.

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

31 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847065

TRANSPORTES MADEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Urbanização da Vila Lusitano, Rua de Sebastião
do Couto, 7, 7000 Évora

Capital social: 50 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1189/
890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502185333;.

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

26 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860517

NORA � GESTÃO AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Quinta de Nossa Senhora da Conceição, 7000 Évora

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1262/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502317396.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859993

AMÂNDIO JOSÉ LOBO, L.DA

Sede: Parque Industrial, Rua A, 12, 7000 Évora

Capital social: 15 240 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 798/
820906; identificação de pessoa colectiva n.º 501310592.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859985

LOGOBIT � LOGÍSTICA INFORMÁTICA E FOMENTO
DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua da Corredoura, 10, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1499/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 502752408.

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

26 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09860541

CAMOEIRA � AGRO-PECUÁRIA E FLORESTA, L.DA

Sede: Paço da Quinta, São Miguel de Machede, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1621/
930524; identificação de pessoa colectiva n.º 503040657.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859837

ATELLIER DO MERCADOR � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 88, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2154/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504021427.

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

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846557

MURTEIRA & LIBERATO, L.DA

Sede: Praça do 28 de Maio, 12 e 16, 7000 Évora

Capital social: 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 491/
720209.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846565

CLIMANTER � CLÍNICA DE MANUTENÇÃO
E TERAPÊUTICA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 98, 1.º, 7000 Évora

Capital social: 1 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 896/
921116; identificação de pessoa colectiva n.º 501478159.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859756

ÉVORALIMENTAR � COMÉRCIO E GROSSISTA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Zona Industrial, talhão 27, 7000 Évora

Capital social: 60 000 000$

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

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859888

ANTÓNIO ANSELMO DIAS, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 128 a 136, 7000 Évora

Capital social: 40 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 212/
410805; identificação de pessoa colectiva n.º 500022747.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859896

ANTÓNIO JACINTO & FRANCISCO ANTÓNIO ROSA, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 26, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 793,
fl. 33 v.º do C-3; identificação de pessoa colectiva n.º 501323430.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858962

JOAQUIM ROBERTO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 40, 1.º, F, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2485/
20000628; identificação de pessoa colectiva n.º 500368023.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858954

MULTIESTRATÉGIA � CONSULTADORIA, SERVIÇOS
E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, L.DA

Sede: Avenida dos Arquitectos Arrudas, 58, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1787/
503327336; identificação de pessoa colectiva n.º 503327336.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858946

PLANAGRO � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 36, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 895/
841016; identificação de pessoa colectiva n.º 501495266.

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

17 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858440

ACADEMIA AERONÁUTICA DE ÉVORA, S. A.

Sede: Aerodromo Municipal de Évora, 7000 Évora

Capital social: 150 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2342/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504347560.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861157

A. MOCINHO, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 62, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 569/
751125; identificação de pessoa colectiva n.º 500396485.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859900

MANUEL DA SILVA MATOS, L.DA

Sede: Travessa do Capitão, 2, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 758/
820107; identificação de pessoa colectiva n.º 501172017.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861122

O ANTÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 5, 7000 Évora

Capital social: 25 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1180/
890523; identificação de pessoa colectiva n.º 502172495.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846115

NARAZETH & FILHO, L.DA

Sede: Praça do Giraldo, 46, 7000 Évora

Capital social: 1 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 247/
470916; identificação de pessoa colectiva n.º 500200955.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847294

ALENCÓPIA � MÁQUINAS E MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Horta das Figueiras, Rua do General Humberto Delgado, 23,
7000 Évora

Capital social:

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1048/
870819; identificação de pessoa colectiva n.º 501869719.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846174

JUVENAL MATEUS VARELA MIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua das Courelas, 2, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2220/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504123700.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846743

MECÂNICA AUTO AZARUJENSE,  L.DA

Sede: Quinta do Rosário, lote 4, Bairro da Torregela, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1831/
950510; identificação de pessoa colectiva n.º 503409227.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846590

R. B. B. � PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua Nova do Palacete, lote 5, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 4 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1998/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503722936.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846581

ANTÓNIO CALHAU LOBO DA SILVEIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 31, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1566/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502913347.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846107

AGRIPESSOAL � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PARA EMPRESAS AGRO-PECUÁRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Barbarala, Parque Industrial e Tecnológico
de Évora, 7000 Évora

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2331/
990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504496433.

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

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846549

MANUEL GÓIS VARELA, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 14, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 696/
800107; identificação de pessoa colectiva n.º 500897077.

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

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846530

G. BATISTA CALDEIRA, L.DA

Sede: Largo da Misericórdia, 5, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 827/
830314; identificação de pessoa colectiva n.º 501367586.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846522

ÉVORACHAPA � ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, lote D-5,
7000 Évora

Capital social: 12 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1461/
911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502676400.

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

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846514

JACINTO ROCHA & FILHOS, L.DA

Sede: Courelas da Azaruja, São Bento do Mato, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2042/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503791059.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846735

ONDÉVORA � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Quinta do Moniz, lote 61, Estrada das Alcáçovas,
7000 Évora

Capital social: 25 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1488/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502721480.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847367

ORTOEV � SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA, L.DA

Sede: Quinta da Queimada, Estrada do Aviário da Bela Vista,
Canaviais, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2110/
970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503949108.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847375

OLIVEIRA & FILHOS � CABELEIREIROS, ESTÉTICA
E VENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS, L.DA

Sede: Rua de Sá de Miranda, 13, loja C, 7000 Évora

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2358/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504670492.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847383

CASA FINITA, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 39 e 41, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 238/
460916; identificação de pessoa colectiva n.º 500057672.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859829

ÉVORAPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, 11, 7000 Évora

Capital social: 15 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1735/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 503244724.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847022

ORLA � ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA
PAISAGISTA, L.DA

Sede: Quinta do Ferragial dos Choupos, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1531/
920821; identificação de pessoa colectiva n.º 502830662.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847340

CENTRO DE ACUPUNCTURA ALÉM TEJO, L.DA

Sede: Bairro das Corunheiras, Rua do Professor Alfredo Reis, 57,
7000 Évora

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1305/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502403888.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861386

MOTODIANA � MOTOCICLOS, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua de D. Pedro V, lote 13, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1589/
930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502943777.

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

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846433

MIRADOR & GARCIA, L.DA

Sede: Beco da Padaria, 3, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1839/
950529; identificação de pessoa colectiva n.º 503424560.

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

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846441

BARRULAS & ABREU, L.DA

Sede: Bairro da Senhora da Glória, Rua de Dias Coelho, 9,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1049/
870820; identificação de pessoa colectiva n.º 501873864.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859748

CANELAS & C.A, L.DA

Sede: vila de Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 261/
490207; identificação de pessoa colectiva n.º 500052441.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846611

GRANAZ � GRANULADORA DE CORTIÇA
DE AZARUJA, L.DA

Sede: Azaruja, Parque Industrial de Azaruja, Rua A, lote 1,
7000 Évora

Capital social: 9 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2267/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504199471.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846603

AGRO-INDÚSTRIA MACHOQUEIRA, L.DA

Sede: Monte da Serralheira, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1221/
891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502248238.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846204

C. L. A. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Malagueira, 21, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1702/
940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503173800.

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

22 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859861

COSULTALEN � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, L.DA

Sede: Rua Larga, 12, Bairro da Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1848/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503446548.

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

22 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859870

MARQUES & BRAZ SILVA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis do Ultramar, 85, 7000 Évora

Capital social: 1 800 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2344/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504406086.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846298

BRITO & IRMÃO � EXPLORAÇÃO
DE ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 47, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2172/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504057480.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858512

ÉVORANEK � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Henrique Galvão, 9, 1.º, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2391/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504374567.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847138

ÉVORATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de D. Augusto Eduardo Nunes, 20, 7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1214/
891013; identificação de pessoa colectiva n.º 502238119.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847170

CLÍNICA DO ROSSIO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Barahona, 6-E, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2034/
961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503772828.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859802

EMÍDIO MANUEL FIGUEIRAS GOULÃO, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Rua de Azedo Gneco, 1,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1879/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503505889.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861858

ANTÓNIO FRANCISCO CABRAL, L.DA

Sede: Rua de Avis, 126, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 815/
830111; identificação de pessoa colectiva n.º 501346341.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846280

SILVA FAUSTINO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Malagueira, lote 23, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1681/
940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503120871.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846867

A. GONÇALVES & A. J. AZEVEDO, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 55, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 319/
591230; identificação de pessoa colectiva n.º 500002258.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846263

CENTRO DE CULTURISMO E MUSCULAÇÃO
DE ÉVORA, L.DA

Sede: Travessa das Peras, 3, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1185/
890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502176717.

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

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859950

CASA AGRÍCOLA CAMACHO, L.DA

Sede: Rua do Dr. António José de Almeida, 33, 7000 Évora

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1886/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503521370.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861130

ANTÓNIO PEPE & MARIA LUCINDA, L.DA

Sede: Rua de João José Perdigão, 17, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 3 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1014/
870330; identificação de pessoa colectiva n.º 501627790.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846662

CONTICEG � CONSULTORES EMPRESARIAIS
DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Alberto Cutileiro, 6, 3.º, direito, 7000 Évora

Capital social: 420 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1412/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502556978.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861599

COMOEDA ÉVORA � COMÉRCIO POR MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Sede: Bairro das Pites, Rua de São Pedro, 6, 7000 Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2395/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504628682.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861246

CANHÃO & CALADO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 84, 7000 Évora

Capital social: 1 080 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 459/
690513; identificação de pessoa colectiva n.º 500052549.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861238

PALLORAM � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 5, 7000 Évora

Capital social: 42 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 399/
651027; identificação de pessoa colectiva n.º 500282471.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861211

CORREIA & PULIDO, L.DA

Sede: Bairro da Casinha, Rua A, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 886/
840905; identificação de pessoa colectiva n.º 501506373.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861149

M & E � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Franco, lote 52, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1559/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502903910.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858482

CORREIA & GASPAR, L.DA

Sede: Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 535/
740119; identificação de pessoa colectiva n.º 500077118.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846646

CRUZTEL � TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Centro Comercial da Vista Alegre, Rua de Diogo Couto,
lote 14, 7000 Évora

Capital social: 15 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1994/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503746584.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858474

CAEIRO & RAMOS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 14-A e 14-B, Azaruja, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1864/
950821; identificação de pessoa colectiva n.º 503481548.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846620

ÉVORAMOTORES � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Zona Industrial da Horta das Figueiras, Rua A, lote 3,
7000 Évora

Capital social: 20 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 609/
770623; identificação de pessoa colectiva n.º 500642753.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846638

FRANCISCO GARCIA, L.DA

Sede: Rua de Machede, 55-A, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 727/
810219; identificação de pessoa colectiva n.º 500816107.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858490

ORLANDO J. V. RUSSO, L.DA

Sede: Pronlongamento da Avenida do Infante D. Henrique,
lote 10, 1.º, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1146/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 501986103.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861319

SILVAS & FILHOS � COMÉRCIO EBORENSE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Praça do Sertório, 6 e 7, 7000 Évora

Capital social: 60 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 770/
820311; identificação de pessoa colectiva n.º 501154086.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861378

ELECTRILAR, HENRIQUE J. B. SANTANA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Largo de Luís de Camões, 41 a 45, 7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1312/
900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502403810.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861173

TRANSPORTES LUÍS & JERÓNIMO, L.DA

Sede: Rua do Progresso, 14, 7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2363/
990601; identificação de pessoa colectiva n.º 504507931.

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

6 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861963

AVIS � RETROSARIA, L.DA

Sede: Rua da Corredoura, 8-A, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2120/
970916; identificação de pessoa colectiva n.º 503968609.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846026

ANIMALIUM � SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Rua de Almada Negreiros, 31,
7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1860/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503466190.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846131

PEÇALENTEJO � SOCIEDADE COMERCIAL
BOBINAGEM MOTORES, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 111, 2.º, direito,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1283/
900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502354232.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861050

ISAGUEL � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da República, 71, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1688/
940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503137642.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861203

MICROTRÓNICA � ENGENHARIA INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Ferragial da Nora, 33, 1.º, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 919/
850516; identificação de pessoa colectiva n.º 501517707.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposi-
tada na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas
referente ao ano de 1999.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846425

RUSTIÉVORA � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: 2.º Bairro do Frei Aleixo, Rua de 25 de Abril, 9,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1827/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503401560.

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

25 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846670

GESTAUTO � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E GESTÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Praça de Joaquim António de Aguiar, 30 e 31,
7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 489/
720128; identificação de pessoa colectiva n.º 500126690.

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

4 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861629

MARPLUS � MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua de Dordio Gomes, 96, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1934/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503614289.

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

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846450

LISTAGRI � CONSULTORIA EM GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 36, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1393/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502519967.

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

6 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861998

IMOJONUNES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÕES DO SUL, L.DA

Sede: Bairro Habitévora, Rua do Progresso do Alentejo, 21,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1943/
960509; identificação de pessoa colectiva n.º 503643882.

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

6 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861980

C. D. I. � CLÍNICA DIAGNÓSTICO PELA IMAGEM, L.DA

Sede: Rua de Mendo Estevens, 32-A, 2.º, 7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1526/
920730; identificação de pessoa colectiva n.º 502830654.

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

6 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861971

MANUEL AIRES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Menino Jesus, 33, 7000 Évora

Capital social: 600 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 960/
860401; identificação de pessoa colectiva n.º 501621555.

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

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858598

GONÇALVES & ESCAJA, L.DA

Sede: Rua de José Elias Garcia, 35, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 12 000 000$

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

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861033

FILIPE & ROQUE � PROJECTISTAS E VETERINÁRIOS
ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 4, 7000 Évora

Capital social: 1 050 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2373/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504452223.

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

25 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858970
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA TORRES MIRA, L.DA

Sede: Quinta da Figueireda, 7000 Évora

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1635/
930707; identificação de pessoa colectiva n.º 503027804.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861025

EBORINA � SOCIEDADE EBORENSE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 58-A, 60, 62 e 64, 7000 Évora

Capital social: 2 800 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 516/
730117; identificação de pessoa colectiva n.º 500089628.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847014

MANUEL BRANCO GALEGO ALAS, L.DA

Sede: Beco do Chantre, 3, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 890/
840928; identificação de pessoa colectiva n.º 501575367.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846344

ÉVORAPARTAMENTOS � SOCIEDADE ALENTEJANA
DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Dordio Gomes, 97, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1960/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503674656.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847030

NORBERTO � CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, 39, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1618/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502990309.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847308

BRITOBETÃO � CENTRAL DE BETÃO, L.DA

Sede: Estrada da Canada, Herdade do Monte das Flores,
7000 Évora

Capital social: 20 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2164/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504048635.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859667

BRAZ DA SILVA � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Alfredo Reis, 49, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1749/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503316202.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859675

EDUARDO LINO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Segeiro, 21, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 506/
720726; identificação de pessoa colectiva n.º 500091226.

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

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09847049

ABEBORACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 5, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1424/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502580291.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846255

AUTO TÁXIS MODELARES DIANENSES, L.DA

Sede: Rua de António da Silveira, 2, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 439/
680917; identificação de pessoa colectiva n.º 500320233.

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

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846271
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EUROSUL � CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Diana de Liz, 6, 7000 Évora

Capital social: 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 873/
840523; identificação de pessoa colectiva n.º 501445811.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847146

ÉVORAMÁQUINAS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, 1, talhão 13, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1562/
921223; identificação de pessoa colectiva n.º 502903953.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847154

O NINHO � JARDIM INFANTIL/CRECHE, L.DA

Sede: Quinta da Vista Alegre, Praceta da Sé, 80, rés-do-chão,
7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1982/
920814; identificação de pessoa colectiva n.º 503700207.

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

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09847332

CONSTRUÇÕES M. J. CAROÇO, L.DA

Sede: Bairro dos Canaviais, Rua dos Anjos, 4, 7000 Évora

Capital social: 450 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1379/
910204; identificação de pessoa colectiva n.º 502504153.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861068

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE SOUSA E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1235/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502284544.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861394

BATE PAPO � PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua do Muro, 11-A, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1136/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 502066792.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859730

BAPTISTA, RAPOSO & LOPES, L.DA

Sede: Rua dos Penedos, 3, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1143/
881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502080418.

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

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09859721

JOÃO CARLOS TREMEZINHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, Barraca de Pau, 7000 Évora

Capital social: 2 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1775/
941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503315940.

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

18 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09858580

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO SOBRALINHO
E ANEXAS, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1236/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502284536.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861408

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO MONVISO, L.DA

Sede: Rua do Conde da Serra da Tourega, 1-A, 7000 Évora

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1233/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502282169.

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

30 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861416
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BPM � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 51, 7000 Évora

Capital social: 4 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2023/
961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503782254.

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

28 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09861190

ALENGEST � GESTÃO DE ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 103, 7000 Évora

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2348/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504404245.

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

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846166

ALBERTO DE MATOS GRILO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Bairro de Santa Maria, Rua Principal, 12, 7000 Évora

Capital social: 750 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 997/
870116; identificação de pessoa colectiva n.º 501767878.

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

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 09846859

VILA VIÇOSA

CONSTRUÇÕES JOÃO SÃO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 258/
910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502545321.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336831

O GANHÃO � COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 177/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501948201.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336858

CONSULITHOS � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 426/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504344102; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/000831.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Cessação de funções de gerente do ex-sócio Vítor Manuel Correia
Pereira, por renúncia, em 3 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336912

CASA PANIFICADORA E AGRÍCOLA FERNANDO
SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 437/000829.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do registo Comercial, que entre:

1.º Fernando Manuel Pinheiro Serrano, solteiro, maior, natural
de Vila Viçosa (São Bartolomeu), Vila Viçosa, residente na Avenida
de Bento de Jesus Caraça, 23, em Vila Viçosa, contribuinte fiscal
n.º 120584140;

2.º António Miguel Pinheiro Serrano, solteiro, maior, natural de
Vila Viçosa (Conceição), Vila Viçosa, residente na Avenida de Ben-
to de Jesus Caraça, 23, em Vila Viçosa, contribuinte fiscal
n.º 192441531.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Pelos outorgantes foi dito:
Que, por esta escritura, constituem entre si uma sociedade comer-

cial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Panificadora e Agrícola
Fernando Serrano, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Antó-
nio, 7, na freguesia de São Bartolomeu, do concelho de Vila Viçosa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social é a padaria e exploração agrícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 50 120$, pertencente ao sócio Fernando Manuel Pinheiro
Serrano, e outra com o valor nominal de 952 290$, pertencente ao
sócio António Miguel Pinheiro Serrano.

ARTIGO 4.º

A gerência será nomeada em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos contratos, em juízo e
fora dele, é necessária a intervenção dos dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios, em pri-
meiro lugar, e a sociedade, em segundo, o direito de preferência.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente do seu ou como sócia de responsabilidade ilimitada
e em sociedades reguladas por lei especiais ou agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336963

SOMAREL, SOCIEDADE DE MÁRMORES DE BENCATEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 67/
720705; identificação de pessoa colectiva n.º 500272697.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336980

FRANCISCO LOPES BATISTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 59/
690719; identificação de pessoa colectiva n.º 500603782; inscri-
ção n.º 23; número e data da apresentação: 5/000621.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi registado o seguinte acto:

Deliberação de redução de capital induzido para 77 377 000$.
Data: 15 de Outubro de 1996.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336971

RAMALHO & CAMACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 198/
890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502088206.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12337811

HIBERÉM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 413/
991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504503413.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12337820

ATLANTOTEL NOVENTA � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 243/
900905; identificação de pessoa colectiva n.º 502411996.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336815

JOÃO FRANCISCO TOSCANO ALEGRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 182/
880519; identificação de pessoa colectiva n.º 501983252.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336920

MANUEL AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 103/
800911; identificação de pessoa colectiva n.º 501084037.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336939

ALVICUBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 32/
620811; identificação de pessoa colectiva n.º 500561540.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12337790

ANTERO QUINTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 158/
870203; identificação de pessoa colectiva n.º 501774793.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, com relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de prestação de contas, relativo ao ano de
1999, mediante o depósito dos documentos respectivos.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336874

POWERTRONIC � SOLUÇÕES ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 436/
000825; identificação de pessoa colectiva n.º 501084037.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foi constituída a sociedade em
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epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POWERTRONIC � Soluções
Electrotécnicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Joaquim Es-
panca, 40, freguesia de São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de material
electrotécnico, assim como projectos relacionados com automação
industrial, correntes fracas e fortes, soluções de alta e baixa tensão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1670 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 12336955

FARO

LAGOA

JOSÉ ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 134, freguesia de Ferragudo,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1408/110800; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/110800.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Rosa, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
134, freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de monta-
gem de armação em ferro para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou se remuneração,
conforme aquele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar na 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.

Sócio único: José Joaquim Rosa, divorciado.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 05872332

LAGOS

ANDRADE & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2089/
20000612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20000612.

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2000, lavrada a
fl. 30 v.º do livro n.º 96-F do Cartório Notarial de Silves, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Andrade & Reis, L.da, e
durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização Marina Sol, lote 11,
3.º, direito, freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos, a qual
poderá ser transferida para outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, mediante deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e correspondente à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Hélder de Jesus
Rodrigues Andrade, e outra no valor nominal de 1000 euros da sócia
Ana Paula dos Santos Reis.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital com o limite equivalente a 20 vezes o montante do
capital social.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, sem juros, nos termos deliberados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
renumeração, conforme for deliberado em assembleia geral, é exer-
cida pelos sócios Hélder de Jesus Rodrigues Andrade e Ana Paula dos
Santos Reis, desde já nomeados gerentes.
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§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos, contratos ou documentos é necessário a assina-
tura conjunta dos gerentes.

§ 2.º A sociedade poderá constituir procuradores ou mandatários
para a prática dos actos constantes do respectivo mandato.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas ou parte de quotas, entre sócios é livre,
ficando desde já autorizadas as respectivas divisões.

2 � A cessão de quotas ou partes de quotas, a terceiros depende
do consentimento da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade em
primeiro lugar e os sócios, em segundo, o direito de preferência na
sua alineação.

3 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, em consenti-
mento do respectivo titular, sempre que a mesma seja objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, venda ou qualquer ou-
tra forma de apreensão judicial.

4 � A quota amortizada, nos termos do número anterior, figu-
rará no balanço como quota amortizada, podendo, posteriormente
e por deliberação da assembleia geral, ser criada uma ou várias quo-
tas, que poderão ser alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá associar-se com outras sociedades, ou adquirir
participações de capital em sociedades comerciais, independentes do
seu projecto.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo gerente, por meio de
carta registada com aviso de recepção, expedida à sócia, com a an-
tecedência mínima de 20 dias.

2 � As assembleias gerais poderão, no entanto, ocorrer sem ne-
cessidade de qualquer formalidade prévia, desde que nelas esteja re-
presentada a totalidade de capital social, e da respectiva acta conste
expressamente a vontade declarada pelos sócios em que a assem-
bleia se constitua e delibere sobre determinado assunto.

3 � Os sócios poder-se-ão fazer representar nas assembleias ge-
rais, por terceiro não sócio, bastando para tal uma carta dirigida ao
respectivo gerente.

7 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727500

WILLEM JACOBUS BOSMAN & BOSMAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1629/
070795; identificação de pessoa colectiva n.º 503466158; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727543

LUZMAR � URBANIZAÇÕES DO BARLAVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1071/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502305029; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727527

J. L. HORTA � CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2002/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504634933; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727616

SOBANQUETES � SOCIEDADE DE BANQUETES
AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1410/
930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502949589; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727560

SOCIEDADE DE CONFRAGENS LACOBRIGENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1408/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502830964; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727578

ADEGA PORTUGUESA � CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1357/
920917; identificação de pessoa colectiva n.º 501531149; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727586

MOTEL SANTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1087/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502320834; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727519

JARDINS DA LUZ, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, JARDINS E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1029/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502257326; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727535

SEABRA & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1487/
931206; identificação de pessoa colectiva n.º 501680829; data da
apresentação: 30062000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727390

P & P � RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1512/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503179213; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727403

TERMATE � PRODUTOS E SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1770/
970205; identificação de pessoa colectiva n.º 503825522; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727322

ELECTROCADI � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
ALTA E BAIXA TENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1793/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503859540; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727357

VIEIRA � MENDONÇA � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1491/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503122025; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727373

CONSTRUDOBE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL ECOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1690/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503659568; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727292

RESTAURANTE DYNASTY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1856/
971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504003860; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727306

SOPIZZA, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1865/
971226; identificação de pessoa colectiva n.º 504055054; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727314

GEOMETRALVES � TOPOGRAFIA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1955/
990302; identificação de pessoa colectiva n.º 504330870; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727276

ANTÓNIO MARQUES � ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1756/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503781045; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727284

JOSÉ BORBA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 267/
910218; identificação de pessoa colectiva n.º 500369160; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1998.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727497

JOSÉ BORBA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 267/
910218; identificação de pessoa colectiva n.º 500369160; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727470
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LAGODOCE � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1403/
930212; identificação de pessoa colectiva n.º 502934298; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727446

PEDRO COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 972/
890623; identificação de pessoa colectiva n.º 502181141; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727462

BOM DIA � ACTIVIDADES MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 987/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502193840; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727454

COSTADOCE � PASTELARIA E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1231/
910919; identificação de pessoa colectiva n.º 502618663; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727438

GORISOL � SOCIEDADE DE ALUGUER, ADMINISTRAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE APARTAMENTOS E MORADIAS
DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 699/
870312; identificação de pessoa colectiva n.º 501796231; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727420

RODRIGUES CLARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 449/
810715; identificação de pessoa colectiva n.º 501172998; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727411

ANTÓNIO JOAQUIM & AUGUSTA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1692/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503645729; data da
apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727381

APOIO DE SAÚDE DO LITORAL � MEDICINA
DENTÁRIA E ODONTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2013/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504419153; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727608

DENIS � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2025/
991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504713035; data da
apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativamente ao exer-
cício do ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 11727594

SILVES

HABIONDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1594/
000828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000828.

Certifico que entre Noémia de Assunção Lima Reis, casada com
José Correia Reis na comunhão geral, residente na Rua de Fernão
Magalhães, 19, Armação de Pêra, e Dulce Margarida Lima Reis Du-
arte Fernandes e Nuno Dias Lopes Duarte Fernandes, casados na co-
munhão de adquiridos, residentes na Rua de Manuel da Silva Leal, 11,
12.º, A, Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABIONDA, Empreendimentos
Imobiliários e Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão de Magalhães, 19,
na vila e freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; projectos de arquitectura e engenharia; arrendamento, explora-
ção hoteleira e turística, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de três quotas: uma no valor de 2600 euros, pertencente à
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sócia Noémia de Assunção Lima Reis, e duas iguais no valor de 1200
euros cada, pertencentes cada uma a cada um dos sócios Dulce Mar-
garida Lima Reis Duarte Fernandes e Nuno Dias Lopes Duarte Fer-
nandes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 2000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos três 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, sendo sem-
pre necessária a assinatura da gerente Noémia de Assunção Lima
Reis.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria R. V.
S. da Costa. 10476024

LEIRIA

ALCOBAÇA

SISTEC � TECNOLOGIA DE MOLDAÇÃO
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2078;
identificação de pessoa colectiva n.º 502444860; data da apresen-
tação: 09062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

20 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria do Rosário Gou-
veia Gomes Marta. 10398643

SUPERCINTO � CONFECÇÃO DE CINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2356;
data da apresentação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1998.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579416

SUPERCINTO � CONFECÇÃO DE CINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2356;
data da apresentação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579300

FAIANÇAS DECOFATIM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Baforeira, 65, Mendalvo, Évora, Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2951;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20000818.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato da sociedade em
epígrafe, o qual passa a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faianças Decofatim, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Baforeira, 65, lugar de Mendalvo,
freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
faianças e cerâmicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente a ela sócia Cidália Maria dos San-
tos Tinta.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará a
cargo dela sócia Cidália Maria dos Santos Tinta, desde já nomeada
gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que venha a ser por
ela designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.
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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 e desde que em sociedades por quotas não fique na situa-
ção de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

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

Conferi, está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 10385584

PURO SONHO � MODA PARA CRIANÇAS, L.DA

Sede: Praça do Dr. José Damasceno Campos, 5, Benedita, Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2952;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20000822.

Certifico que entre Micaela Maria Caetano Anacleto Pião e ma-
rido, Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Puro Sonho � Moda para Crian-
ças, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Dr. José Damasceno
Campos, 5, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.

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 no comércio de vestuário e arti-
gos de moda para crianças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros da sócia Micaela Maria Caetano Anacleto Pião, e uma
outra de 1000 euros do sócio Mário Eugénio Pião Vitorino Ana-
cleto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócio ou não só-
cios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Micaela Maria Cae-
tano Anacleto Pião.

ARTIGO 5.º

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

Conferi, está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 10385690

ESTOFOCENTRO � INDÚSTRIA DE SOFÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2790;
identificação de pessoa colectiva n.º 504588591; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579106

J. PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 402;
identificação de pessoa colectiva n.º 502419350; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579165

GICOSOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1529;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289686; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579114

J. M. F. � FERREIRA & SANTOS � CERÂMICA
ARTESANAL DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2662;
identificação de pessoa colectiva n.º 504299743; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578703

QUINTA DA RUIVA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841595; data da apresen-
tação: 18072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 10369503
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ACRIPOR � CALHAS, VARÕES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2321;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725196; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579467

PINTOPLÁS � TRABALHOS EM SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1339;
identificação de pessoa colectiva n.º 502026375; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579289

COREBENE � COMERCIALIZAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES DE BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1446;
identificação de pessoa colectiva n.º 502179899; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579424

NARC FRUTAS � COOPERATIVA DE FRUTICULTORES
E HORTICULTORES DA REGIÃO DE ALCOBAÇA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 36;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128140; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, encontram-
-se depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, re-
ferentes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579238

ROGÉRIO DE SOUSA MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1389;
identificação de pessoa colectiva n.º 502102870; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578975

SOCALÇA � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1219;
identificação de pessoa colectiva n.º 501703845; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579190

ELEUTÉRIO � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560932; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578983

METALCOA � METALÚRGICA DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 674;
identificação de pessoa colectiva n.º 500916829; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579050

LUÍS FRÓIS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 313;
identificação de pessoa colectiva n.º 500504458; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579033

TEDICAIXE � TECTOS FALSOS, DIVISÓRIAS
E CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2407;
identificação de pessoa colectiva n.º 503854646; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578940
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ALUMÍNIOS SANTA TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1287;
identificação de pessoa colectiva n.º 501947388; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578967

J. LUÍS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2643;
identificação de pessoa colectiva n.º 504246836; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579092

MARGARIDA MARQUES � IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2428;
identificação de pessoa colectiva n.º 503901628; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579203

VESTIMÓVEIS � CARPINTARIA E MÓVEIS
DA VESTIARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2355;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725170; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579084

CASA DO PÃO DE LÓ DE ALFEIZERÃO � HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 503210021; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578959

VIVER � MEDIAÇÃO DE SEGUROS; L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1488;
identificação de pessoa colectiva n.º 502228059; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579025

ACORDO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 501398592; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578681

ELEUTÉRIO � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
A VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931829; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579009

OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1789;
identificação de pessoa colectiva n.º 502608781; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578932

SERRALHEIRO IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502808330; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579181

CONSTRUÇÕES VERTICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1183,
fl. 17 v.º do C-4; data da apresentação: 01092000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579386

REGIBEN � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1119,
fl. 184 do C-3; data da apresentação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579254

PEDAÇOS DE HISTÓRIA � RESTAURO DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2538;
identificação de pessoa colectiva n.º 504076205; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579076

MATEUS & FREIRE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2821;
identificação de pessoa colectiva n.º 504426001; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579068

TRANSPORTADORA TURQUELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1936;
identificação de pessoa colectiva n.º 502917300; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578991

IRMÃOS RODRIGUES � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2286;
identificação de pessoa colectiva n.º 503761311; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578924

ALCOAREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2036;
identificação de pessoa colectiva n.º 503081248; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578916

ANSELMO & BAJOUCO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 187;
identificação de pessoa colectiva n.º 500021902; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579211

FRUTAS RUIVA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1301;
identificação de pessoa colectiva n.º 501963847; data da apresen-
tação: 30082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578908

TERPAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS
CERÂMICOS, L.DA

Sede: Rua do Depósito de Água, Tojeira, Prazeres de Aljubarrota,
Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2000;
identificação de pessoa colectiva n.º 501192514.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 1, de 24 de Agosto de 2000, inscrição n.º 4,
foi efectuado o registo de nomeação de gerência de Diana Sofia
Cassanheira Serrano e Silva, solteira, maior; Daniel Alberto Cassa-
nheira Serrano e Silva, solteiro, maior, e Alberto Nazaré Serrano e
Silva, casado.

Data: 24 de Maio de 2000.
Pelas apresentações n.os 2 e 3, de 24 de Agosto de 2000, foi efec-

tuado o registo de alteração parcial do contrato da sociedade, com
reforço de capital, tendo sido alterados os artigos 4.º, 5.º e 6.º, adi-
tamento dos artigos 7.º e 8.º e dois novos parágrafos ao artigo 3.º,
passando a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 94 780 euros e
corresponde à soma de duas quotas de valor nominal de 47 390 euros,
uma de cada um dos sócios António Manuel Varela Charneco e César
Manuel Castro Lopes de Almeida.

§ 1.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento;

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até 20 vezes o capital
social.
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4.º

1 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura do gerente Alberto Nazaré Serra-
no e Silva.

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

5.º

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

6.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, que terá sempre direito de preferência, diferido aos sócios não
cedentes.

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 o consentimento da sociedade.

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.

Pela apresentação n.º 8, de 24 de Agosto de 2000, foi efectuado
o averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, de cessação das funções de
gerente de António Manuel Varela Charneco.

Causa: renúncia.
Data: 24 de Maio de 2000.
Pela apresentação n.º 10, de 24 de Agosto de 2000, foi efectuado

o averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, de cessação de funções de
gerente de César Manuel Castro Lopes de Almeida.

Causa: renúncia.
Data: 24 de Maio de 2000.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12578711

RAMIRO � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Largo do Poço, Benedita, Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1386;
identificação de pessoa colectiva n.º 502092211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 4/20000823, foi efectuado o averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 7, de cessação das funções de gerente de Ramiro
Lopes Martins Carreira.

Causa: renúncia.
Data: 26 de Maio de 2000.
Pela apresentação n.º 5/20000823, foi efectuado o averbamento

n.º 3 à inscrição n.º 7, de cessação das funções de gerente de Maria
de Fátima da Conceição Rebelo Martins Carreira.

Causa: renúncia.
Data : 26 de Maio de 2000.
Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato da socie-

dade em epígrafe, quanto aos artigos: 3.º e 5.º, os que passaram a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes duas quotas: uma
de 5 400 000$ da sócia Áurea da Silva Rebelo Lourenço, e uma de
4 600 000$ do sócio Manuel da Piedade Lourenço.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será desempenhada
por ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 10385681

CRIAÇÕES FERRO E FOGO � ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2676;
identificação de pessoa colectiva n.º 504366025; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579270

TRANSPORTES SERRAZINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2696;
identificação de pessoa colectiva n.º 504607430; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579440

VISAN � MARROQUINARIA E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1230;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894225; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579432

JULIPEDRA � INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1902;
identificação de pessoa colectiva n.º 502820446; data da apresen-
tação: 01092000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579394

TELÉRIO � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 726;
identificação de pessoa colectiva n.º 501082670; data da apresen-
tação: 31082000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579122

ARTIMA � SOCIEDADE DE MÁRMORES ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2010;
identificação de pessoa colectiva n.º 501847332;  data da apre-
sentação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579157

GESTÃO ILIMITADA � SOCIEDADE DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2453;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931870; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579130

PATAIASTRADUÇÕES � SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504430041; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579149

INTEGRATU � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, DESING
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2757;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327267; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12581186

A. F. & C. FERREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2565;
identificação de pessoa colectiva n.º 504128302; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579246

SENIORGEST � CONTABILIDADE, AUDITORA,
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635936; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579378

SORÚSTICOS � PEDRA RÚSTICA E CANTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2165;
identificação de pessoa colectiva n.º 503370207; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579327

TRANSFORMIS � TÉCNICAS E SISTEMAS DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504155490; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579360

ANTERO COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1935;
identificação de pessoa colectiva n.º 502859679; data da apresen-
tação: 31082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, encontram-se
depositados na pasta respectiva, os documentos das contas, referen-
tes ao exercício do ano de 1999.

Conferi, está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 12579335

ANSIÃO

TRANSPORTES ALMEIDA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 574/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504444158; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/000830.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Alfonso Damian Diaz Muñoz, por
renúncia, em 15 de Agosto de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ba-
tista Graça. 06857663

BATALHA

EUROÁLCOOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 726;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158414; averbamento
n.º 1 às inscrições n.os 3, 4 e 5; números e data das apresentações:
20, 21 e 22/000720.

Certifico que Vasco da Silva Duarte Oliveira, Pedro Marcos Lopez
e Francisco Lopez Molina, cessaram funções de gerentes, em 19 de
Junho de 2000, por renúncia.

(Sem data.) � A Segunda-Ajudante, em substituição legal da Conser-
vadora, Isilda Maria Lopes Ferreira. 14601389

PONTELENA, PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 468/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503381853.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

31 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
14601567

CALDAS DA RAINHA

ANTAGROPEC � COMÉRCIO PARA AGRICULTURA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1564; identificação de pessoa colectiva n.º 502293756;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126051

FERREIRAS, SOUSA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1776; identificação de pessoa colectiva n.º 502679204;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126043

PLANOCEM � CONSULTORES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2656; identificação de pessoa colectiva n.º 504280635;
data da apresentação: 000829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

29 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143827

INDUSTRIPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2688; identificação de pessoa colectiva n.º 504394304;
data da apresentação: 000828.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

28 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143797

CASA DE REPOUSO O CANTINHO DOS AVÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2193; identificação de pessoa colectiva n.º 503402028;
data da apresentação: 000828.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

28 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143800

AZUR NET � SOCIEDADE DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 502293780;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 11143886

JORGE CARLOS & SILVINO VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1036; identificação de pessoa colectiva n.º 501259651;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143878

SDACO � SERVIÇO DE DADOS DE APOIO
A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1995; identificação de pessoa colectiva n.º 503029602;
data da apresentação: 000830.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143894

ÓSCAR FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1951;  identificação de pessoa colectiva n.º 502968745;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143908

RUI SALRETA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1163; identificação de pessoa colectiva n.º 501850155;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143916

OBRANA � CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1965; identificação de pessoa colectiva n.º 502992018;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143932

INSPECÇÕES AUTO CALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2119; identificação de pessoa colectiva n.º 503231711;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143860

BORGES & FERREIRA � SUPERMERCADO SOLUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2093; identificação de pessoa colectiva n.º 503191221;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143983

SOPREST � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1558; identificação de pessoa colectiva n.º 502282517;
data da apresentação: 000829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

29 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143835

AGRORAINHA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1294; identificação de pessoa colectiva n.º 501672273;
data da apresentação: 000829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143843

OLIVEIRA � APOIO À GESTÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1569; identificação de pessoa colectiva n.º 501306536;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 3/000818.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 30 000 euros, após aumento em dinheiro, subscrito em
941 115$, por cada um dos sócios António Madeira Oliveira e Ana
Maria Massa Pereira de Oliveira; em 102 410$, por cada um dos
sócios João Pereira de Oliveira e Rita Pereira de Oliveira, e em
927 410$, pela sócia Luísa Pereira de Oliveira, como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterados o artigo 3.º e o corpo do
artigo 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 30 000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma do valor de 7500 euros da
sócia Ana Maria Massa Pereira de Oliveira; uma no valor de 7500
euros do sócio António Madeira de Oliveira; uma do valor de 5000
euros do sócio João Pereira de Oliveira; uma do valor de 5000 euros
da sócia Rita Pereira de Oliveira, e uma de 5000 euros da sócia Luísa
Pereira de Oliveira.

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capital
aos sócios, de montante global que não exceda o montante do capi-
tal social, devendo a deliberação de tal exigência ser tomada por
unanimidade dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, sócios ou
não, cuja nomeação, remuneração e duração do mandato serão fixa-
dos pela assembleia geral.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

24 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143606

MARCOS M. BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2041; identificação de pessoa colectiva n.º 503100269;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 12 e 13/000629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Deslocação da sede social para a Rua de João Reis, 13, fregue-
sia das Caldas da Rainha (Santo Onofre), concelho das Caldas da Ra-
inha;

b) Alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 230 000 euros, após aumento subscrito pelos sócios,
na proporção e como reforço das respectivas quotas, sendo:
1 620 000$, por incorporação de reserva legal, e 14 490 860$, por
incorporação de reservas livres, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 230 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 227 930 euros do sócio Marco Paulo Feliciano de
Barros, e outra de 2070 euros da sócia Cláudia Isabel Rodrigues Roque
dos Santos Barros.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Julho de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 14645092

INÁCIO FERREIRA ABEGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 968; identificação de pessoa colectiva n.º 500921245;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/000817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a cessação de funções do gerente José António Mendes da Silva, em
1 de Junho de 2000, por renúncia.

Foi conferida e está conforme.

23 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143592

LUSITÂNIA, ARTES MARCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000816.

Certifico que entre Abílio Figueiredo Augusto e mulher, Ana Cris-
tina Guerreiro Pinheiro de Figueiredo Augusto, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Lusitânia, Artes Marciais, L.da, e tem
a sua sede na cidade e concelho das Caldas da Rainha, na Rua do
Compromisso, 13-B, freguesia das Caldas da Rainha (Santo Onofre).

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e suprimir
filiais ou outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste em serviços de manutenção física, giná-
sio e artes marciais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas de 501 205$, uma
de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares na proporção das suas quotas até ao montante global de
6 000 000$.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócio; a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em se-
gundo.

5.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros serão escolhidos entre os sócios, ficando desde
já nome dos gerentes os dois sócios.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remunera-
dos ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura e um gerente.
§ 3.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-

tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
subfianças, letras de favor e outros semelhantes.

Foi conferida e está conforme.

22 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143576

COOAGRICAL � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DO CONCELHO DAS CALDAS DA RAINHA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 17; identificação de pessoa colectiva n.º 500922292; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 5/000821.

Certifico que, relativamente à Cooperativa em epígrafe, foi ins-
crita a nomeação dos seguintes membros dos órgãos sociais:

Direcção: efectivos � Mário João Paulo de Jesus Carvalho, Au-
gusto Pinto Ribeiro e João Manuel Santos Piedade, casado; suplen-
tes � José Maria Cruz, Hélio António Timóteo Ferreira e Pedro
Nuno Calisto Maçãs;

Conselho fiscal: efectivos � José Domingos, Carlos Marques
Vilaverde e Mário Pereira de Sousa; suplentes � Armindo Santos,
João Augusto Lourenço Tomás e Manuel Maria Evangelista Paulo
Figueiredo.

Prazo: triénio de 2000-2002.
Data da nomeação: 27 de Março de 2000.

Foi conferida e está conforme.

29 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143924

BLANC-BLEU � PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2792; identificação de pessoa colectiva n.º 504678337;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 22 de Agosto de 2000.

Foi conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143789

M. L. C. A. � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2411; identificação de pessoa colectiva n.º 503856606;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/000823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento de capital para
16 500 000$, após aumento em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção e como reforço das respectivas quotas, tendo sido altera-
dos os artigos 2.º e 3.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

2.º

 A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios rústi-
cos e urbanos, a revenda dos adquiridos para esse fim, urbanização
de terrenos, realização de empreendimentos imobiliários, adminis-
tração, coordenação e fiscalização de projectos e obras de constru-
ção e a prestação de serviços conexos com o seu objecto; constru-
ção para revenda e arrendamento de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
16 500 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
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nominal de 9 900 000$, pertencente à sócia Maria Lina Carreira de
Almeida, e duas do valor nominal de 3 300 000$, pertencentes uma
à sócia Maria Beatriz de Almeida Vargas e outra ao sócio João Car-
los de Almeida Vargas.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

28 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143851

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, CERÂMICA
DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1475; identificação de pessoa colectiva n.º 502151455;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrições 5 e 6; números e
data das apresentações: 1, 2 e 3/000824.

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

a) Cessação de funções do gerente José Francisco da Silva, em 16
de Agosto de 2000, por renúncia;

b) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 5.º,
o qual ficou com a redacção seguinte:

5.º

A administração e representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não, nomeados em assembleia geral, sem
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado pela
mesma assembleia geral.

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

c) Nomeação do gerente Lino Miguel Fernandes Silva, solteiro,
maior, em 16 de Agosto de 2000.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143770

AMÍLCAR FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1917; identificação de pessoa colectiva n.º 502909269;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126035

ROSÁRIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1326; identificação de pessoa colectiva n.º 501837337;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126027

C. D. B. � CENTRO DIETÉTICO BIOFÍSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1437; identificação de pessoa colectiva n.º 502057980;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126019

VIRTUAL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2149; identificação de pessoa colectiva n.º 503290602;
data da apresentação: 000823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de exercício de 1997, 1998 e 1999.

Foi conferida e está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143622

PLAN-PLUS, SELECÇÃO, PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1715; identificação de pessoa colectiva n.º 502578637;
data da apresentação: 000901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126108

AGÊNCIA FUNERÁRIA CALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1129; identificação de pessoa colectiva n.º 501477802;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126094

CARMORAUTO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1949; identificação de pessoa colectiva n.º 502965134;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126086

COLUMBANO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2101; identificação de pessoa colectiva n.º 503214396;
data da apresentação: 000831.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126060

XJ3 � ACESSÓRIOS PARA VIDROS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2809; identificação de pessoa colectiva n.º 504739751;
data da apresentação: 000901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126116

SUZUCALDAS � COMÉRCIO VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2309; identificação de pessoa colectiva n.º 503644382;
data da apresentação: 000831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

1 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11126078

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288;
data da apresentação: 000823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas dos anos
de exercício de 1998 e 1999.

Foi conferida e está conforme.

29 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143630

MEMORICONTAL � ESTUDOS E PROJECTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1532; identificação de pessoa colectiva n.º 502232439;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143940

A. ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2219; identificação de pessoa colectiva n.º 503456187;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143975

ERNESTO & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2794; identificação de pessoa colectiva n.º 504699547;
data da apresentação: 000830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Foi conferida e está conforme.

30 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 11143967

LISBOA

ALENQUER

A. J. S. � MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 379/
830301; identificação de pessoa colectiva n.º 501355847; data de
entrega dos documentos: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 12485713

TRANSFAV � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1006/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503365432; data de
entrega dos documentos: 20000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11380497

JOSÉ MANUEL MATOS, L.DA

(anteriormente A. J. S. � MATOS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 379/
830301; identificação de pessoa colectiva n.º 501355847; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 7/000711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, traduzida na nova redacção dos arti-
gos 1.º (seu corpo), 3.º (seu corpo) e 4.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Matos, L.da,  tem a sua
sede em Carambancha de Baixo, freguesia de Santo Estêvão, conce-
lho de Alenquer, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde a duas quotas,
uma do valor nominal de 800 000$ e outra de 200 000$, ambas do
sócio José Manuel Feliciano Bailão de Matos.

§ único. (Mantém-se.)
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, dispensa-
da de caução, fica a cargo dos sócios e ou terceiros, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Felicia-

no Bailão de Matos.

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

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12182591

MEFIRALEM � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 445/
850805; identificação de pessoa colectiva n.º 501530738; data de
entrega dos documentos: 000710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

10 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 09184856

TRANSFAV � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1006/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503365432; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital e alteração parcial do contrato, sendo a impor-
tância do aumento realizada em dinheiro, subscrita por cada um dos
sócios: Fernando António Vitorino, casado com Maria Alice Mar-
çal César Vitorino, na comunhão geral; João Fernando Marçal Vito-
rino, casado com Luísa Maria Ribeiro Nunes Vitorino, na comunhão
de adquiridos; Horácio Fernando Marçal Vitorino, casado com Ale-
xandra Isabel da Silva Gonçalves Cavaleiro, na comunhão de adqui-
ridos, e Maria de Fátima Marçal Vitorino Agostinho, casada com
Vítor Manuel Alves Agostinho, na comunhão de adquiridos, com a
quantia de 2 006 025$, dos quais o sócio Horácio tem a nova quota
após matrimónio, e dada nova redacção aos artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 024 100$, re-
presentado por cinco quotas: uma de 3 106 025$, do sócio Fernando
António Vitorino; uma de 2 306 025$, do sócio João Fernando
Marçal Vitorino; duas, sendo uma de 300 000$ e outra de
2 006 025$, do sócio Horácio Fernando Marçal Vitorino, e uma de
2 306 025$, da sócia Maria de Fátima Marçal Vitorino Agostinho.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
sócios, já nomeados gerentes desde 16 de Fevereiro de 1995, e ain-
da por um estranho à sociedade que possua a necessária capacidade
profissional, reconhecida pela Direcção-Geral de Transportes Ter-
restres, ficando desde já nomeada Rosalina Maria Henriques Dias
Fernandes, casada, residente em Vila Franca de Xira, que possui essa
capacidade.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura em conjunto de dois gerentes, sendo sempre
uma delas a do gerente com capacidade profissional.

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

Conferida, está conforme.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12182656

BROWNING SPORTS PORTUGAL � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ARMAS E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1560/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504451138; data de
entrega dos documentos: 000825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 12182680

RONCA & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 333/
810717; identificação de pessoa colectiva n.º 501180940; data de
entrega dos documentos: 000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386789

TRANSPORTADORA CENTRAL DO RODEIO
TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1544/
000426; identificação de pessoa colectiva n.º 503022233; data de
entrega dos documentos: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386738

TRANSPORTES QUEIMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 808/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502859920; data de
entrega dos documentos: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11387475

OURIVESARIA MAXIBETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 926/
940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503133876; data de
entrega dos documentos: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11399562

CORMEPSIS � SOCIEDADE DE AUDITORIA, CONSULTADORIA,
PLANEAMENTO E INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1409/
990409; data de entrega dos documentos: 000703.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

3 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386770

RELCONTA � RODRIGUES & ELIAS
CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 811/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502866829; data de
entrega dos documentos: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386240

EDGARIMOBILIÁRIA � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1300/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504094092; data de
entrega dos documentos: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386380

GASOLCAR � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1286/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 502217774; data de
entrega dos documentos: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 12476196

PAVIQUER � PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 649/
900918; identificação de pessoa colectiva n.º 502415088; data de
entrega dos documentos: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386029

COMPANHIA DAS VINHAS DE S. DOMINGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 685/
910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502523670; data de
entrega dos documentos: 000705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11387564

CALCETAL � PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 523/
880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501956913; data de
entrega dos documentos: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11386290

SALTRIANA � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE TRIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 621/
900528; identificação de pessoa colectiva n.º 502354194; data de
entrega dos documentos: 000629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11389001

DE MÃO � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1177/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503827282; data de
entrega dos documentos: 000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 09185135

SIGROGEST � CONSULTADORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1450/
990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504517252; data de
entrega dos documentos: 000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11388811

TEIXEIRA & TEIXEIRA � COSMÉTICOS E PERFUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 920/
940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503126853; data de
entrega dos documentos: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente
aprovados, relativos ao exercício de 1999.

28 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Marques
Bacelar Inês David. 11389818

ARRUDA DOS VINHOS

TRANSRUBA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 483/000830; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/000830.
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Certifico que, entre Paulo Jorge da Costa Rodrigues e mulher, Olga
Maria Pereira Filipe Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSRUBA � Transportes, L.da, e
vai ter a sua sede em Villa Peres, Casais da Granja, freguesia e con-
celho de Arruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também já autorizada a criação de sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, sem necessida-
de prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto social consiste em transporte rodoviário de mercado-
rias, nacional e internacional.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 024 100$, equivalente a 50 000 euros, e corresponde à soma das
quotas dos sócios, do seguinte modo: uma quota do valor nominal
de 5 012 050$, equivalente a 25 000 euros, do sócio Paulo Jorge da
Costa Rodrigues, e uma quota do valor nominal de 5 012 050$, equi-
valente a 25 000 euros, da sócia Olga Maria Pereira Filipe Rodri-
gues.

4.º

A cessão de quotas pelos sócios aos respectivos ascendentes e a
estranhos carece do consentimento da sociedade.

5.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa, mas, não querendo continuar na mesma, podem
requerer a amortização  da respectiva quota.

6.º

A gerência social incumbe à sócia Olga Maria Pereira Filipe Ro-
drigues, que desde já é nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral. Para obrigar a socie-
dade em todos os actos e contratos, é suficiente a assinatura da re-
ferida sócia gerente.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios com a antecedência de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a fazer levantamentos do capital social depositado para aqui-
sição de bens relacionados com o objecto da firma.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigação legal de requererem o regis-

to, no prazo de três meses, na Conservatória do Registo Comercial
competente.

Foi-me exibido:
a) Certificado de admissibilidade, passado pelo Registo Nacional

de Pessoas Colectivas, em 2 de Junho último;
b) Declaração comprovativa do depósito do capital social, efec-

tuado na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência de Arruda dos
Vinhos, na data de hoje;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva com o
n.º P505470020, válido até 5 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Conservadora Interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281088

SOCI � FRUTAS ARRANHOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 68/860904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501703047.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 31 de Agosto
de 2000, foram depositados na pasta respectiva os documentos re-
ferentes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Conservadora, interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281070

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OPORTUNA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 984/840124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501464433; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 32/000214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de Maria Amélia Sequeira da Costa
Horta, por renúncia, em 20 de Novembro de 1997.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9, apresentação n.º 43/
000214:

Cessação das funções da gerência de Maria José de Orey Correia
Botelho Pereira de Vasconcelos e de Mauricette Marie Armele
Andree, por renúncia, em 20 de Novembro de 1997.

Pela inscrição n.º 17, apresentação n.º 33/000214:
Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 6.º, n.º 1,

os quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 250 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 7 125 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Paulo Vaz Pardal de Morais Leitão e Maria Luísa Carneiro de
Calça e Pina Morais Leitão.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Paulo
Vaz Pardal de Morais Leitão e Maria Luísa Carneiro de Calça e Pina
Morais Leitão, desde já nomeados gerentes.

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

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 11428996

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA � SOCIEDADE
DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 843/870526; identificação de pessoa colectiva
n.º 501834249; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
10/000725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5 000 000$ para 250 000 euros, com
redenominação do capital para euros, e foi transformada em socie-
dade anónima, passando a reger-se pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Ressonância Magnética
� Sociedade de Diagnóstico e Investigação, S. A., tem a sua sede
social na Rua de Carolina Ângelo, Caselas, freguesia de São Francis-
co Xavier, concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o diagnóstico clínico pela imagem e
investigação médica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, representado por 250 000
acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, encontra-se total-
mente subscrito e integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens que integram o activo da sociedade.
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2 � Em caso de aumento do capital, os accionistas terão prefe-
rência na subscrição das novas acções, na proporção do número das
que possuírem no momento em que for votado o aumento.

ARTIGO 4.º

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, recipro-
camente convertíveis mediante deliberação da assembleia geral to-
mada nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 386.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

2 � Poderão ser emitidos títulos representativos de 1, 10, 100,
500, 1000 e 5000 acções.

3 � Os títulos, definitivos e provisórios, representativos das
acções, terão as assinaturas de dois administradores.

4 � A sociedade poderá, nos termos do disposto no artigo 317.º
do Código das Sociedades Comerciais, adquirir acções próprias, as
quais não conferem quaisquer direitos patrimoniais ou de outra na-
tureza.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão, entre vivos, de acções nominativas depende
sempre do consentimento da sociedade.

2 � A concessão ou recusa do consentimento compete à assem-
bleia geral, a qual deverá deliberar tal matéria no prazo máximo de
60 dias após o pedido respectivo, devendo a deliberação ser comu-
nicada por escrito ao accionista alienante.

3 � Na hipótese de a sociedade não se pronunciar dentro do pra-
zo referido no número anterior, considerar-se-á que a transmissão é
livre.

4 � Se a sociedade recusar o consentimento, fica obrigada a fa-
zer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

5 � Da comunicação referida no n.º 2 deste artigo deverá cons-
tar a proposta de compra, por parte da sociedade ou de terceiro,
nos mesmos termos e condições de preço e pagamento do negócio
da proposta de venda objecto de apreciação em assembleia geral.

6 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a
sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, a aquisi-
ção far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos no
artigo 105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

7 � Em qualquer transmissão, entre vivos, de acções, os accio-
nistas gozarão de direito de preferência, observando-se, para o efei-
to, o disposto nos números seguintes.

8 � O accionista alienante comunicará previamente ao conselho
de administração o número de acções que pretende alienar, a iden-
tidade do proposto adquirente ou adquirentes e, sendo a transmissão
a título oneroso, o preço da transmissão projectada.

9 � O conselho de administração informará, nos 15 dias subse-
quentes à comunicação prevista no número anterior, todos os de-
mais accionistas do projecto de alienação de acções.

10 � Nos 15 dias imediatos à recepção da comunicação do con-
selho de administração, os accionistas interessados informarão o
conselho de administração do seu propósito de exercício de direito
de preferência; sendo vários os accionistas interessados, as acções
serão repartidas na proporção do número de acções que então pos-
suírem.

11 � Recebida a comunicação dos accionistas, o conselho de
administração informará os preferentes do número de acções que a
cada um couber; e esses accionistas deverão entregar na sociedade,
por cheque à ordem do alienante, o preço das acções, no prazo de
10 dias após a recepção daquela comunicação.

12 � Se a sociedade se pronunciar sobre o direito de preferência
no prazo de 60 dias após a comunicação do accionista alienante, a
transmissão de acções fica sendo livre.

ARTIGO 6.º

1 � Se as acções forem penhoradas, o accionista deverá infor-
mar a sociedade, a qual poderá adquiri-las mediante deliberação do
conselho de administração.

2 � As acções nestas condições, cuja aquisição tenha sido delibe-
rada pelo conselho de administração, serão pagas pela sociedade pelo
seu valor real, determinado nos termos previstos no n.º 2 do ar-
tigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � Será ineficaz perante a sociedade toda a transmissão de ac-
ções entre vivos que não observe o disposto nos artigos anteceden-
tes.

2 � As comunicações referidas nos artigos antecedentes serão
sempre feitas por carta registada, com aviso de recepção.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de acções, nos ter-
mos do disposto no artigo 346.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída pela universalidade dos ac-
cionistas.

2 � As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem averbadas em
seu nome ou depositadas numa instituição de crédito ou na sede
social, pelo menos 1000 acções, sem prejuízo da faculdade legal de
agrupamento dos pequenos accionistas para este efeito.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias

gerais, nos termos previstos no artigo 380.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � Os incapazes podem intervir nas assembleias gerais da socie-
dade, por intermédio dos seus legais representantes.

6 � As acções dadas em penhor, arrestadas, penhoradas ou por
qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não
conferem ao respectivo proprietário, credor, depositário ou admi-
nistrador o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por três anos, sendo permitida a reeleição por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral anual realizar-se-á nos três meses subse-
quentes ao termo de cada ano civil.

2 � As assembleias gerais de accionistas serão convocadas sem-
pre que a lei o determine ou o conselho de administração o solicite,
e ainda quando o requererem um ou mais accionistas que possuam
acções correspondentes, pelo menos, a 5 % do capital social.

3 � Se as acções forem nominativas, as assembleias gerais serão
convocadas através de cartas registadas, expedidas com a antece-
dência mínima de 21 dias.

4 � Se as acções forem ao portador, as assembleias gerais serão
convocadas através de anúncios convocatórios, publicados com a
antecedência mínima de 30 dias.

 5 � Independentemente destes modos de convocação ou de qual-
quer outro formalismo, as deliberações das assembleias gerais serão
válidas desde que nelas intervenham accionistas representando a
totalidade do capital social e as respectivas deliberações sejam to-
madas por unanimidade.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunir-se-á na sede social ou de acordo
com o regime definido no n.º 6 do artigo 377.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

2 � A assembleia geral poderá reunir-se noutro local escolhido
pelo conselho de administração, de acordo com o presidente da res-
pectiva mesa, o qual será indicado nos avisos convocatórios.

ARTIGO 13.º

1 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos accionistas presentes e representados, salvo nos casos em que a
lei ou o presente contrato exijam outra maior.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral pode deliberar
com qualquer número de accionistas, excepto quando tenha por
objecto a alteração do contrato de sociedade ou outro para que a lei
exija a maioria qualificada.

3 � No caso da segunda parte do número anterior, exige-se a
presença ou a representação de accionistas titulares de, pelo menos,
dois terços do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade é exercida por três administra-
dores, eleitos trienalmente pela assembleia geral, reelegíveis por uma
ou mais vezes.

2 � As vagas que ocorrerem durante o triénio no conselho de
administração serão provisoriamente preenchidas por deliberação sua,
até à primeira reunião da assembleia geral que posteriormente se
realizar; nesta, proceder-se-á à eleição definitiva do administrador,
cujo mandato cessará no termo do triénio que estiver em curso.
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ARTIGO 15.º

1 � Os membros do conselho de administração escolherão um,
de entre eles, para servir como presidente.

2 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cada pelo presidente ou a pedido de qualquer administrador.

3 � O conselho de administração reunirá e deliberará nos termos
previstos no artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais, não
ficando obrigado a reuniões periódicas.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pela assinatura de um procurador, no âmbito dos poderes que

lhe tenham sido conferidos.
2 � Em actos de mero expediente corrente basta a assinatura de

um administrador ou de um procurador que para tanto tenha pode-
res.

3 � São actos de mero expediente corrente os que não envolvem
responsabilidade obrigacional para a sociedade.

ARTIGO 17.º

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 396.º do Código das
Sociedades Comerciais, não será exigida caução aos administradores.

ARTIGO 18.º

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 413.º do Código das
Sociedades Comerciais, a fiscalização incumbe a um fiscal único, que
terá um suplente, sendo ambos eleitos por um período de três anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Os lucros anuais, deduzidos todos os custos ou perdas nos quais se
incluirão as necessárias reintegrações e amortizações, terão a apli-
cação seguinte:

a) Para reserva legal, 5 % até atingir o limite previsto na lei;
b) O remanescente terá a aplicação que for determinada pelos

accionistas em assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Poderá haver reuniões conjuntas do conselho de administração
com o fiscal único, a pedido deste ou de qualquer administrador, sendo
sempre convocadas e presididas pelo presidente do conselho de ad-
ministração.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 � A liquidação efectuar-se-á  extrajudicialmente e serão liqui-
datários os membros do conselho de administração que estiverem
em exercício quando a dissolução for deliberada, os quais terão, além
dos poderes gerais mencionados nos diferentes números do ar-
tigo 152.º do Código das Sociedades Comerciais, todos os demais que
lhes sejam especialmente atribuídos.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 12524336

OCIDENTAL � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 816; identificação de pessoa colectiva n.º 501836918;
data da apresentação: 000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

20 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13732773

SGAL � SOCIEDADE GESTORA DO ALTO DO LUMIAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 074/840926; identificação de pessoa colectiva
n.º 501450831; inscrição n.º 36; número e data da apresentação:
32/000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 3.º, 6.º, 8.º,
19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º e 25.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SGAL � Sociedade Gestora da Alta
de Lisboa, S. A.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a execução, promoção e gestão
do empreendimento urbanístico do Alto do Lumiar, podendo, para
o efeito, exercer as actividades de fornecedor e empreiteiro de obras
públicas e indústria da construção civil.

2 � De modo acessório, a sociedade poderá ainda executar, pro-
mover ou gerir outros empreendimentos imobiliários, podendo, para
o efeito, exercer as actividades de fornecedor e empreiteiro de obras
públicas e indústria da construção civil.

ARTIGO 6.º

1 � As acções representadas por títulos ou revestindo natureza
escritural são nominativas ou ao portador, reciprocamente conver-
tíveis.

2 � Os títulos são representativos de 1, 10, 50, 100, 1000, 10 000
e 100 000 acções.

3 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações de títulos são suporta-
dos pelos accionistas que requeiram tais operações.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-
sórios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assina-
dos por dois administradores, podendo uma das assinaturas ser de
chancela.

ARTIGO 8.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade pode
emitir qualquer tipo ou modalidade de obrigações, nos termos que
lhe sejam permitidos por lei e nas condições fixadas para a emissão.

2 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias nos
termos da lei.

3 � Enquanto pertencerem à sociedade, ficam suspensos todos
os direitos inerentes às acções próprias por si detidas, excepto o
direito de receber novas acções nos aumentos de capital por incor-
poração de reservas, salvo deliberação dos accionistas em contrário,
tomada em assembleia geral.

4 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, até
ao montante representativo de metade do capital social.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por um número ímpar de membros, de cinco, sete ou
nove, accionistas ou não, eleitos por um período de quatro anos e
reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral fixará o número de administradores den-
tro dos limites estabelecidos e procederá à designação, de entre os
administradores eleitos, do presidente do conselho de administra-
ção.

3 � Um ou mais grupos de accionistas que possuam acções repre-
sentativas de mais de 10 % e menos de 20 % do capital social com
direito a voto poderão propor que se proceda à eleição isolada de
um administrador.

4 � Compete ao conselho de administração designar substituto
para qualquer dos seus membros que se ache temporária ou definiti-
vamente impedido para o exercício do cargo, produzindo a substi-
tuição efeitos a partir da designação e devendo ser ratificada pela
assembleia geral na primeira reunião que, subsequentemente, se rea-
lizar.
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5 � O mandato do administrador substituto cessa com o reingresso
em funções do administrador substituído, ou, não se verificando este
facto, com o termo do mandato dos membros dos corpos sociais em
exercício.

6 � Cada administrador deve prestar caução para garantia de
eventuais responsabilidades em que, no exercício do cargo, se venha
a constituir perante a sociedade, excepto se dela for dispensado pela
assembleia geral que o eleger.

7 � A caução a que se refere o número anterior não ultrapassará
o limite que a lei estabeleça e pode ser substituída por adequado
contrato de seguro.

ARTIGO 20.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer os poderes
de gestão e direcção na prossecução dos interesses e negócios so-
ciais, actuando dentro dos limites que resultam da lei, do contrato
de sociedade e das deliberações da assembleia geral.

2 � Compete, designadamente, ao conselho de administração:
a) Conduzir a política geral da sociedade;
b) Elaborar o relatório anual da actividade, o balanço e contas do

exercício, formulando proposta de aplicação de resultados a subme-
ter à apreciação da assembleia geral;

c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis
ou imóveis, bem como tomar e dar de arrendamento quaisquer pré-
dios ou parte dos mesmos;

d) Contrair empréstimos e realizar outras operações de financia-
mento;

e) Deliberar sobre a participação ou associação noutras pessoas
colectivas, nos termos do artigo 4.º deste contrato de sociedade;

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessar, desistir ou transigir em processo e comprometer-
-se em árbitros;

g) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral;

h) Delegar poderes e constituir mandatários da sociedade, fixando
as respectivas atribuições;

i) Fixar as condições de emissão de empréstimos obrigacionais que
tenham sido previamente deliberados pela assembleia geral.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da socie-
dade, definindo em acta os limites da delegação e, tratando-se de
comissão executiva, a respectiva composição e funcionamento.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se perante terceiros:
a) Pela intervenção de dois administradores, os quais devem ser

membros da comissão executiva, sempre que esta exista;
b) Pela intervenção de um administrador, quando o conselho de

administração para tanto lhe confira poderes;
c) Pela intervenção de um mandatário, agindo nos termos e limi-

tes do respectivo mandato.
2 � Para os actos de mero expediente, incluindo o endosso de

cheques para depósito em conta da sociedade, é suficiente a inter-
venção de um só administrador ou mandatário com poderes bastan-
tes.

ARTIGO 25.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos de quatro em quatro
anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais exercem o seu mandato até
que os novos membros eleitos tomem posse dos respectivos cargos,
sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à renúncia ou impedi-
mento, temporário ou definitivo, no decurso do mandato.

3 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais são fixadas
por uma comissão de vencimentos, composta por três accionistas,
a designar quadrienalmente pela assembleia geral.

4 � A remuneração dos administradores poderá ser constituída,
parcial ou totalmente, por uma percentagem do lucro distribuível
do exercício, que, para o conjunto dos administradores, não poderá
exceder 5 %.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13721640

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE OLIVEIRA
& FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4639/931013; identificação de pessoa colectiva
n.º 503071730; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/000727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções da gerência de José de Oliveira, por renúncia,
em 9 de Junho de 2000.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 64/
000727:

Cessação das funções da gerência de José Manuel Lopes Ferreira
de Oliveira, por renúncia, em 9 de Junho de 2000.

Pela inscrição n.º 9, apresentação n.º 11/000727:
Alteração parcial do contrato social quanto aos artigos 2.º, n.º 1,

4.º e 5.º e aditados os artigos 6.º e 7.º; os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Praça da Ale-
gria, 58, 3-C, freguesia de São José.

2 � (Mantém-se.)
4.º

O capital social é de 10 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4 000 000$, do sócio Alfonso Gonzalez Dominguez, uma de
4 000 000$, do sócio Norberto Alemão Gonçalves, e uma de
2 000 000$, do sócio José Eduardo Ramos Xavier.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios, desde já nomeados gerentes.

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

6.º

1 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral, a socie-
dade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de capital,
na proporção das suas quotas e até ao montante máximo equivalen-
te ao décuplo do capital social.

2 � Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos, nas condições de juro, prazo e outras que forem fixa-
das em assembleia geral.

7.º

Todos os sócios ficam obrigados, sem contrapartida, a não fazer
parte, directa ou indirectamente, de qualquer sociedade com o mes-
mo objecto social, ou a exercer ramo de actividade concorrente com
o da sociedade, individualmente.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13702050

SOFINAC � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4991/940406; inscrição n.º 13; número e data da apre-
sentação: 2/000726.

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

Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2000.
Período: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente � Carlos Cândido Aguiar

Mascarenhas de Almeida, casado, residente na Avenida dos Estados
Unidos da América, 69, 4.º, esquerdo, Lisboa; vogais � José Miguel
Saraiva Coutinho Gouveia, residente na Rua de Silva Carvalho, 244,
4.º, A, Lisboa, António José Miranda Garcia, casado, residente na
Rua da Actriz Palmira Bastos, 102, 2.º, direito, Lisboa, João Fran-
cisco Coelho da Fonseca Barata, casado, residente na Rua de Luís
Pastor de Macedo, 4, 11.º, direito, Lisboa, e José Manuel de Carva-
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lho Martins, casado, residente na Calçada dos Barbadinhos, 130, 2.º,
Lisboa.

Fiscal único: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas; suplente � Freire, Loureiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13702262

SANOFI BEAUTÉ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4613/930930; identificação de pessoa colectiva
n.º 503070130; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
36/000726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de YSL Beauté, S. A.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13702106

SOCIEDADE DE TÁXIS PROGRESSO TOMARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 065/790810; identificação de pessoa colectiva
n.º 500417334; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
29/000623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação
do capital para euros, e foi alterado parcialmente o contrato social
quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, tituladas uma por cada sócio.

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

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13698117

LOURES

CHAMPANHE OU SODA � EVENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 748/
931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503098035.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11468386

PORTO

MARCO DE CANAVESES

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BEMFAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 927/970408; identificação de pessoa colectiva
n.º 503868744; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102019

AGOSTINHO & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 884/961018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755842; data da apresentação: 26062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128360

PALIGRAN � GRANITOS ALTO PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 965/971021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945595; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133267

PENADOURO � SERVIÇOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 967/971103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504003917; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10098968

ALPTEAM � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 971/971112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504003941; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133321

BENJAMIM MARQUES & C.A � ECONOMISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 972/971112; identificação de pessoa colectiva
n.º 502120673; data da apresentação: 15062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10098631
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CONSTRUÇÕES JOSÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 976/971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504020781; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10129553

JOSÉ DAVIDE � SERVIÇOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 982/971223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504020684; data da apresentação: 15062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10098704

SILEMPRE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 982/971223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504020765; data da apresentação: 20062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128093

ANTERO MESQUITA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 288/850321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501635084; data da apresentação: 26062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099913

PINTO VIEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 984/971230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053469; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10129014

CONSTRUÇÕES MÁRIO AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 986&980102; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053183; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103945

EDIFICARIZ � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 987/980106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053728; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103473

COFRITÂMEGA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 988/980106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053140; data da apresentação: 03072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103457

CARAVELA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 932/970422; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869686; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099352

MALHAS VESTELÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 939/970512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503891207; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102310

JOÃO TEIXEIRA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 882/961010; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755869; data da apresentação: 20062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102477
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A. RIBEIRO DA SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 866/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707481; data da apresentação: 26062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128956

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES QUEIROSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 855/960514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503645141; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133097

GONDOMARCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 851/960415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503631108; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102019

RPM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 849/960403; identificação de pessoa colectiva
n.º 503631051; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132945

NUNES & LEITÃO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 885/961021; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755834; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099018

J. F. RIBEIRO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 891/961105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503759589; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099107

E. F. J. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 895/961127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503759562; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10129049

COUTICONFEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 903/961227; identificação de pessoa colectiva
n.º 50379508; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103937

CONSTRUÇÕES EIRÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 911/970121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503819158; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128980

CONSTRUÇÕES � VASCONCELOS, MARTINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 874/960814; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707473; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102655

BODMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 871/960729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707481; data da apresentação: 26062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103040
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SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA PORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 872/960801; identificação de pessoa colectiva
n.º 503722871; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132678

AUTO RAMALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 879/960927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503738476; data da apresentação: 03072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133585

DOMUSMARCO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 881/961003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503755290; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133542

LAMEGOS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1035/980420; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133586; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10129626

METADE DO PREÇO � VESTUÁRIO E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1264; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103920

COZIPLANET � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1271/20000119; data da apresentação: 03072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133577

JARDINS DE SÃO MAMEDE, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1281/20000202; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133356

EDINORTE � EDIFICAÇÕES NORTENHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1276/20000126; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132570

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PASSADIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1280/20000201; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128638

EXTINTÂMEGA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE SEGURANÇA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1288/20000221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133640; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099522

EXTINTÂMEGA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE SEGURANÇA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1288/20000221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133640; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132848
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ADELINO SOARES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1230/990920; identificação de pessoa colectiva
n.º 504528726; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128425

EXTRAGRA � GRANITOS E ROCHAS AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1237/991013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504380915; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128174

ARNALDO & VIEIRA � INDÚSTRIA DE TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1236/991011; identificação de pessoa colectiva
n.º 504673262; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128166

GUSMALI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1233/990929; identificação de pessoa colectiva
n.º 504662651; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132724

PEREIRA DA MOTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1231/990920; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128530

BERNARDES GOMES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1217/990729; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128590

FERROMARCO � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1220/990805; identificação de pessoa colectiva
n.º 504496174; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10099859

INVECTIO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1221/990806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504550454; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10129413

GJJ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 979/971217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504065327; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133402

LUÍS, FERNANDO & RUI ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 681/930604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503005541; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Julho de 2000. � O Ajudante, José Augusto de Macedo Moura.
10099336

CLÍNICA DENTÁRIA JORGE & LICÍNIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1033/9800414; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131982; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128476
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ANTÓNIO CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1034/9800415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504132229; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103619

BODY � SPORT � VENDA A RETALHO DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1032/9800408; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131664; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102221

LA CITY � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1027/9800403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131630; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103953

GABI-MARCO � GABINETE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1018/980313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504110918; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132198

DINIS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1018/980313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504110713; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128581

CAFÉ AUTEBI � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1017/980313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504109111; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10102620

ADÃO MENDES � CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1013/980303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504075934; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128379

ZOOMARCO � COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1008/980222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504075977; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132252

MÁRIO JOÃO MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1004/980209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504074334; data da apresentação: 03072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133593

COFRIGAIA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 793/950711; identificação de pessoa colectiva
n.º 503469068; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128271

DANIEL MOTA, COMÉRCIO DE FERRAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1238/991013; identificação de pessoa colectiva
n.º 504661965; data da apresentação: 30062000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
08275378

IRMÃOS FERRAZ � APLICAÇÃO DE TECTOS FALSOS
E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1242/991022; identificação de pessoa colectiva
n.º 504692631; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133038

SUPERMARCO � CARNES E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1245/991029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504500910; data da apresentação: 28062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
12329282

CONSTRUÇÕES FLORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1248/991108; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128107

TALHO LEAL TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1249/991108; data da apresentação: 23062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128026

FÁTIMA & CRISTINA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1226/990826; identificação de pessoa colectiva
n.º 504618920; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133046

BUILD 2000 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1250/991110; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128557

TEIXEIRA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 12557991124; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132732

GIL & MANUEL � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 918/970221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503833738; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103740

MARCOGRÉS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 925/970324; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842206; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128620

CONSNOGUEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 921/970307; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842192; data da apresentação: 03072000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10103368

MEGALF � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 929/970416; identificação de pessoa colectiva
n.º 503870013; data da apresentação: 03072000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10132783

J. FERREIRA DA SILVA & CUNHA
AUTOREPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 930/970417; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869708; data da apresentação: 29062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10128433

KONCEPTIL 2000 � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1147/990222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441795; data da apresentação: 30062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
10133232

PAREDES

SOUSA E MARGARIDA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2264/
000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505083639; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/000829.

Certifico que, entre Mário de Sousa Leal, casado com Isabel Fer-
nanda Barbosa de Barros Leal, na comunhão de adquiridos, e Maria
Margarida Moreira de Sousa, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Margarida � Indústria
Hoteleira, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Aldeia, 105, da fregue-
sia de Gandra, concelho de Paredes.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na exploração de estabelecimentos
hoteleiros com restaurante.

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 é de 50 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Mário de Sousa Leal e Maria Margarida
Moreira de Sousa.

2 � Cada sócio realizou, nesta data, 50 % da sua entrada em di-
nheiro, devendo os restantes 50 % ser realizados 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 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios Mário de Sousa
Leal e Maria Margarida Moreira de Sousa, desde já nomeados geren-
tes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando a in-
tervenção de um só para os actos estritamente de mero expediente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de 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 é livremente permitida entre os sócios,
mas quando a favor de estranhos, incluindo cônjuges, descendentes
e ascendentes, depende do prévio consentimento da sociedade.

2 � O sócio que pretenda alienar a qualquer título a sua quota
prevenirá a sociedade com a antecedência de 30 dias, por carta re-
gistada, com aviso de recepção, declarando o nome do adquirente e
todas as condições da cessão.

3 � À sociedade reserva-se o direito de preferência nesta cessão
e quando não quiser usar dele, é este direito atribuído aos sócios.

4 � Pretendendo mais de um sócio adquirir a quota, ou parte dela,
a mesma será dividida em partes proporcionais às quotas que então
possuírem pelos respectivos pretendentes.

5 � 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 � Por morte, interdição ou inabilitação de um sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes, os herdeiros
do sócio falecido e o interdito ou inabilitado, legalmente represen-
tado, designando aqueles um, de entre si, que a todos represente na
sociedade enquanto a respectiva quota se mantiver em comunhão
hereditária, salvo se preferirem afastar-se da sociedade.

2 � Neste caso, com base no último balanço aprovado ou no seu
valor nominal, se este for superior, os herdeiros do sócio falecido
ou o interdito ou o inabilitado receberão o que se apurar pertencer-
-lhes e que lhes será pago em quatro prestações trimestrais, iguais e
sucessivas, as quais vencerão juros iguais à taxa legal supletiva e vi-
gente à data.

3 � O apuramento das importâncias a pagar nos termos do n.º 2
deste artigo terá de ser realizado dentro dos 90 dias subsequentes ao
falecimento ou declaração de interdição ou de inabilitação do sócio.

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 o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 13962949

A. TRIGUEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 749/
870612; identificação de pessoa colectiva n.º 501840877; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/000829.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em 12 053 020$, em dinheiro e subscrito em partes iguais
por ambos os sócios, tendo, em consequência, sido alterados os ar-
tigos 4.º e 8.º do seu pacto, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 110 000
euros, dividido em três quotas, sendo uma de 55 000 euros, perten-
cente ao sócio Amadeu António Alves Barbosa Trigueira, uma de
24 939,90 euros (bem próprio) e uma de 30 060,10 euros (bem do
casal), pertencentes ao sócio Antero José Alves Barbosa Trigueira.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, conforme deliberação da assembleia geral, até ao limite de
250 000 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo do con-
trato alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 13962930

CONGELADOS ARMÉNIO FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2263/
000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505086379; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000829.

Certifico que, entre Arménio Augusto Carvalho de Freitas e mu-
lher, Maria Goreti Soares Nunes Ribeiro, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Congelados Arménio Freitas, L.da,
e tem a sua sede no Parque de José Guilherme, 68, 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 produtos ali-
mentares frescos e congelados.

3.º

1 � O capital social subscrito, em dinheiro, é de 20 000 euros,
representado por duas quotas iguais de 10 000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Arménio Augusto Carvalho de
Freitas e Maria Goreti Soares Nunes Ribeiro.

2 � Cada sócio realizou 50 % da sua entrada, em dinheiro, de-
vendo os restantes 50 % ser realizados, também em dinheiro, no
prazo de um ano a contar desta data.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, conforme for deliberado em assembleia geral, até ao mon-
tante de 40 000 euros.

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, destituição 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 designados
gerente ambos os sócios.

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) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar os respectivos contratos e celebrar contratos de
locação financeira.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a quem é reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência, com eficácia
real, direito esse que será exercido pelo valor do último balanço
aprovado.

6.º

No caso de penhora, apreensão ou arresto de qualquer quota so-
cial, poderá a sociedade amortizar a mesma, pelo valor do último
balanço aprovado, devendo o pagamento ser feito numa ou mais
prestações sem juros, no prazo máximo de dois anos após a fixação
definitiva da contrapartida.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 13962922

PORTO � 3.A SECÇÃO

SALÃO MAP � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4492/940512 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 503297496; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680460

SANTOS CRUZ & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 297/821219 (Matosinhos); identificação de pessoa
colectiva n.º 501349847; data da entrega para depósito:
21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680486

PONTO FINAL VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 775/710319 (Matosinhos); identificação de pessoa
colectiva n.º 500249806; data da entrega para depósito:
21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680494

MOREIRA DE OLIVEIRA & DUARTE VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 340/990514 (Gondomar); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504309927; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680508
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ANTÓNIO FERREIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6866/960311 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503609862; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680516

RODRIGUES, MAGALHÃES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8546/970704 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503930350; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680524

EL GRECO � RESTAURANTE/PIZZARIA COM SERVIÇO
NO LOCAL E ENTREGA AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9750/980409 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 504149024; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680532

ANDRÉ RODRIGUES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5579/950316 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503387509; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680648

TINTAL EMPRESA FABRIL DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 727/540416 (Gondomar); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 500284318; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12680656

TECNOGVE � INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA AR
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E COZINHAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5826/950516 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 503430595; data da entrega para depósito: 21062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

4 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12647756

JOSÉ LOPES MAGALHÃES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 101/900308 (Matosinhos); identificação de pessoa
colectiva n.º 502303611; data da entrega para depósito:
21062000.

4 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12647519

SONAE � INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 981/860304; identificação de pessoa colectiva
n.º 501645900; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 23, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 25 e inscrição n.º 27; números e data das
apresentações: 5, 6 e 7/000726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas cartas e acta donde consta a cessação de funções do adminis-
trador Pedro Manuel de Azeredo Ferreira Lopes, do fiscal único e
suplente, respectivamente, Bernardes Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, e José Poças Esteves, em 27
de Março de 2000, por renúncia, e a designação do administrador,
fiscal único e suplente, até ao termo do mandato em curso, respec-
tivamente, José Fernando Maia de Araújo e Silva, casado, Maga-
lhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado, e
António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Marques Dias, casado, em 27 de
Março de 2000.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12645605

GESTHOLDING � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6882/960313; identificação de pessoa colectiva
n.º 503609030; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 8 e 9/000726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas cartas e acta donde consta a cessação de funções do fiscal único
e suplente, respectivamente, Bernardes Sismeiro & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, e José Poças Esteves, em
31 de Março de 2000, por renúncia, e a designação do fiscal único
e suplente, até ao termo do mandato em curso, respectivamente,
Magalhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casa-
do, e António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Marques Dias, casado, em 31
de Março de 2000.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12645591

FERNANDO MOREIRA & ARMANDA TEDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 382/980917; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270320; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
37/000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
elevado à cifra de 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º (cor-
po), o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que perten-
cem uma a cada um dos sócios Fernando Augusto Campos Moreira
e Armanda Adelaide Ramos Lopes Tedim.

§ único. Os sócios podem fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12645567

MARKETING J. F. M. R., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 804/990825; identificação de pessoa colectiva
n.º 504600807; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. 25 e 26/000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Júlio Fernando
Teixeira Mendes cessou funções de gerente em 27 de Junho de 2000,
por renúncia, tendo sido alterado o artigo 4.º, n.º 2, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente obrigar  e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer dos
gerentes.

Mais certifico que foi designada gerente Olga Maria Ferreira Ra-
mos.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12645575

EFACEC CAPITAL, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 298/511130 (Matosinhos); identificação de pessoa
colectiva n.º 500091480; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 25,
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 46 e averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 43; números e datas das apresentações: 52 e 53/
20000721 e 10/20000821.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta a cessação de funções dos administradores Rui
Gilberto Sabino Marques, José Ricardo Marques da Costa e Manuel
de Oliveira Marques, em 2 de Fevereiro de 2000, por renúncia; José
António Correia de Morais passou a exercer o cargo de presidente,
em 2 de Fevereiro de 2000, e Fernando Pinto de Oliveira passou a
exercer o cargo de vice-presidente, em 2 de Fevereiro de 2000.

21 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645214

PENTÁGONO PERFEITO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 322/20000718; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 30/20000718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 78.º do
Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Pentágono Perfeito � Imobiliá-
ria, S. A.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro, 589, da fre-
guesia de Gemunde, concelho da Maia.

3 � Por simples decisão do conselho de administração, com pré-
vio parecer favorável do conselho fiscal e aprovação da assembleia
geral, pode a sede ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, quer em território nacional quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e compra para
revenda de propriedades imobiliárias, gestão e administração imobi-
liárias, implementação e promoção de projectos imobiliários, cons-
trução civil, comércio, representação, importação e exportação de
materiais e equipamentos diversos para imóveis.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a 10 000 acções ao portador,
do valor nominal de 5 euros cada.

2 � Os accionistas fundadores são os seguintes, os quais são titu-
lares das seguintes acções: Arménio Pinheiro Miranda com 5000
acções, no valor nominal total de 25 000 euros; Francisco Sousa
Miranda com 2495 acções no valor nominal total de 12 475 euros;
João Evangelista Sousa Miranda com 2495 acções no valor nominal
total de 12 475 euros; Cândida Maria Marques Leitão Miranda com
5 acções no valor nominal total de 25 euros; e Maria Rolanda Tor-
res Macedo Miranda com 5 acções no valor nominal total de 25
euros.

ARTIGO 4.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração da sociedade é constituído por
três membros, eleitos por períodos de quatro anos, podendo ser ree-
leitos tantas vezes quantas a assembleia geral desejar.

2 � Os administradores podem não ser accionistas da sociedade.
3 � Na primeira reunião do conselho de administração, a reali-

zar dentro de cinco dias úteis após a sua nomeação, será eleito o
respectivo presidente.

4 � Os administradores nomeados no contrato de sociedade es-
tão dispensados da caução respectiva.

5 � O conselho de administração fica desde já constituído por
Arménio Pinheiro Miranda, Francisco Sousa Miranda e João
Evangelista Sousa Miranda.

ARTIGO 5.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, assegurar a ges-
tão dos negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

1 � Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar acções, transigir, confessar e desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de admi-
nistração poderá delegar os seus poderes num só mandato;

2 � Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabele-
cimentos, fábricas, laboratórios, oficinas, depósitos ou armazéns no
território nacional ou fora dele;

3 � Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou fora dele;

4 � Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens móveis ou
imóveis, nos termos em que a lei o admite, incluindo acções, qui-
nhões, quotas e obrigações;

5 � Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da socie-
dade, nos termos que a lei o admite;

6 � Negociar com quaisquer instituições de crédito, nomeada-
mente bancos e casas bancárias, todas e quaisquer operações de fi-
nanciamento, activas e passivas, que entenda necessárias, designa-
damente contraindo empréstimos, nos termos, condições e forma
que reputar convenientes;

7 � Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinhei-
ros, emitir, sacar, aceitar e endossar letras, livranças, cheques, ex-
tractos de facturas e outros quaisquer títulos de crédito;

8 � Constituir em nome da sociedade mandatários da mesma,
nos termos do n.º 7 do artigo 391.º do Código das Sociedades Co-
merciais;

9 � Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para o exercício de cargos sociais noutras empresas;

10 � Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos
ou na lei.
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ARTIGO 6.º

Administrador delegado

1 � O conselho de administração pode delegar num administra-
dor-delegado todas ou parte das matérias da sua competência e res-
ponsabilidade, desde que permitidas legalmente.

2 � O conselho de administração terá de, obrigatoriamente, de-
finir as competências e responsabilidades que delega no administra-
dor-delegado no acto da sua nomeação.

3 � Fica desde já nomeado administrador-delegado o administra-
dor João Evangelista Sousa Miranda.

ARTIGO 7.º

Modo de obrigar a sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Conjunta de dois membros do conselho de administração;
b) De um membro do conselho de administração e um mandatá-

rio;
c) De um mandatário, se, para intervir no acto ou actos, tiver

sido designado em acta pelo conselho de administração ou nela ti-
verem sido conferidos poderes a qualquer membro do conselho de
administração para o designar;

d) De um mandatário, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º destes
estatutos.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só membro do conselho de administração ou um dos manda-
tários.

ARTIGO 8.º

Fiscal único

Fica, desde já, nomeado para fiscal único da sociedade, por um
período de quatro anos, a Dr.ª Marina Coimbra da Cunha Osório,
revisora oficial de contas com o n.º 39, residente na Rua de Antó-
nio Patrício, 125, 1.º, direito, da cidade do Porto, e para suplente,
Dr.ª Maria da Glória Pereira de Sá, revisora oficial de contas com o
n.º 306, residente na Praça da Pedra Verde, 38, da cidade do Porto.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral de accionistas, por um
período de quatro anos, podendo ser eleitas pessoas singulares não
accionistas.

2 � Para os primeiros quatro anos fica, desde já, nomeada a se-
guinte mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Luís Filipe Esquível
Freire de Andrade, advogado; secretário � Luciano José dos Santos
Barbosa.

Disposição transitória

O conselho de administração fica, desde já, autorizado a levantar
a totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento
e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pelo conselho de admi-
nistração, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681547

VASTRADE � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 101/860508 (Matosinhos); inscrição n.º 9, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das apre-
sentações: 17 e 18/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
averbamento da cessação de funções de José Maria Geraldes Pereira
Dias de Magalhães, em 30 de Junho de 2000, por renúncia, e foi
alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$, cor-
respondente à soma de duas quotas, uma do valor nominal de

4 000 000$, e outra do valor nominal de 1 000 000$, ambas per-
tencentes ao sócio Manuel João de Macedo Pinto e Vasconcelos.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681520

ANTRACOLE � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 402/20000718 (Maia); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 504183524; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 14/20000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social para a cifra de 5000 euros, e em consequência foi
alterado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 2.º,
3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma ANTRACOLE � Conta-
bilidade e Consultadoria, L.da, e tem a sua sede na Rua do Espido,
164-C, 3.º, sala 410, freguesia e concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de contabilidade,
consultadoria nas áreas de gestão administrativa, recursos humanos,
formação profissional, estudos económico-financeiros e marketing.
A sociedade poderá também efectuar a prestação de serviços de
gestão, administração, arrendamento e sublocação de imóveis pró-
prios ou de terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros ao
sócio Augusto Manuel Fonseca da Silva, e uma outra quota de igual
valor nominal de 2500 euros ao sócio Orlando da Silva Rebelo.

ARTIGO 4.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios Augusto
Manuel Fonseca da Silva e Orlando da Silva Rebelo, que ficam desde
já nomeados gerentes.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12644919

SOARES & PEREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6104/950801 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503473340; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 11/20000712.

Foi depositada a acta donde consta que a sociedade em epígrafe
tem sede na Rua de Américo de Carvalho, 175, Fânzeres, Gondo-
mar.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645141

PAPELARIA E TABACARIA JCT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8431/970605 (Matosinhos); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 503908150; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: of. 5-7/000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Carlos Bica
Martins Teixeira cessou funções de gerente, em 21 de Junho de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 222 � 25 de Setembro de 200020 458-(80)

2000, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, n.os 2
e 3, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 500 000$
cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias Ana Maria Soares
Fernandes e Ana Paula Vieira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

2 � A gerência da sociedade fica afecta às sócias Ana Maria Soares
Fernandes e Ana Paula Vieira Ribeiro, já nomeadas gerentes.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com as assinaturas em conjunto das duas gerentes.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 11603720

ADÃO MANUEL SOARES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2552/920930; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 6/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros e está dividido em duas quotas, uma no valor de
20 000 euros, pertencente ao sócio Adão Manuel Soares Teixeira, e
outra de 5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel da Rocha
Teixeira.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681466

VIACATARINA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 154/891229 (Maia); inscrição n.º 30; número e data
da apresentação: 28/20000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta a designação dos membros dos órgãos sociais
para o mandato 2000-2001:

Conselho de administração: Álvaro Carmona e Costa Portela, Ana
Maria Guedes Antunes de Oliveira, Jan Doet Doets, Hans Van Der
Werf e José António Martin Borregón, casados.

Conselho fiscal: presidente � Joaquim Fernando de Castro Ri-
beiro, casado; vogal � Robert Cornelis Van Eijk; efectivo � Ma-
galhães, Neves e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado;
suplente � António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, representada por António Marques Dias, casado.

Data da deliberação: 30 de Março de 2000.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681474

AUTO TÁXIS ANTÓNIO & MILLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 385/20000112; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 26 e 27/
20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
gerente Amélia de Almeida Miller Alves, em 15 de Julho de 2000.

Mais certifico que foi efectuada a mudança de sede para a Rua de
D. António Castro Meireles, 711, 3.º, esquerdo, traseiras, Baguim
do Monte, Gondomar.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681393

BACIBRÁS � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7688/961112 (Gondomar); inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 20/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução e encerramento da liquidação, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681415

BRITISH HOUSE � DECORAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8047/970217 (Matosinhos); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 503840335; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 11; números e data das apresentações: 46 e 50/
20000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente António José Fragateiro Ginestal Machado, em 29 de
Junho de 2000, por renúncia.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 000$ e está dividido em quatro quotas, uma do valor
nominal de 8 062 500$, pertencente à sócia Eugénia Maria Fernan-
des de Almeida Cunha Graça Moura, uma do valor nominal de
7 687 500$, pertencente à sócia Lufige Informática Administração
de Propriedades e Explorações Agrícolas, L.da, uma do valor nomi-
nal de 10 500 000$, pertencente ao sócio Paulo Graça Moura, e uma
do valor nominal de 3 750 000$, pertencente ao sócio Luís Jorge
Pereira Marques Pinto.

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

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645230

ANDRAJOS � ATELIER DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9212/980105 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504068210; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
51/20000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social para a cifra de 10 000 euros, e em consequência
foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andrajos � Atelier de Costura,
L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 4223, Águas
Santas, Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em três quotas, sendo duas do valor nominal de 4500
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Orquídea da Silva
Moreira Araújo e António Francisco de Araújo, e uma do valor



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 222 � 25 de Setembro de 2000 20 458-(81)

nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Cristina Clara da Silva
Moreira Neves.

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

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645257

EFACEC ENERGIA � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9093/971294 (Matosinhos); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 974385352; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 54 e 55/20000721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da acta donde consta a cessação de funções do administrador
João Manuel Matos Borges de Oliveira, em 9 de Julho de 1999, por
renúncia.

Designação até ao termo do mandato em curso do administrador
José António Correia de Morais, em 9 de Julho de 1999.

21 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645206

LA SOURCE PORTUGAL � VENDA
POR CORRESPONDÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9932/980522 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504180053; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
46/20000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta:

Deliberação de redução do capital social.
Montante da redução: 349 759 000$.
Data da deliberação: 19 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645281

TEXTIGAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 419/850104 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 501503641; averbamentos n.os  2 e 3 à inscrição n.º 3; núme-
ros e data das apresentações: 38 e 39/991206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEXTIGAL � Comércio e
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Terramonte, Quin-
ta da Ribeira, em Gueifães, Maia.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEXTIGAL � Comércio e
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos
Felgueiras, 218, 6.º, Edifício Paris, na Maia.

18 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645435

PROMESSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2945/930215; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e ins-
crição n.º 15; números e data das apresentações: 6 e 7/20000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta a cessação de funções dos administradores An-
tónio Manuel Taveira da Silva e Luís Manuel Relógio Martins, em
30 de Abril de 2000.

Designação dos administradores, até termo do mandato em curso,
José Albino da Silva Peneda e Marco Aurélio Lopes Nunes, casados,
em 2 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681407

MINOCHA � AGÊNCIA DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4175/940209; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 29/20000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança de sede, cujo extracto é o seguinte:

Sede: Avenida da República, 2503, 6.º, direito, frente, sala 63,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681458

HERMAGIC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 323/980903; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 33/20000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança de sede, cujo extracto é o seguinte:

Sede: Rua da Telheira, 5, Porto.

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681431

INDAQUA INDÚSTRIA E GESTÃO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 373/940729 (Matosinhos); identificação de pessoa
colectiva n.º 503246751; inscrição n.º 17; número e data da apre-
sentação: 8/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta a designação dos membros da direcção para o
triénio de 2000-2002.

Presidente: Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho, divorciado;
vogais � Eric Hall, casado, e Fernando Aureliano dos Santos Cou-
tinho Vasconcelos, solteiro, maior, em 17 de Maio de 2000.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645060

IBEROELEVA � TÉCNICA DE ELEVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6440/951107 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 503531073; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 43 e 44/20000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente José Abílio da Silva Mendes, em 23 de Junho de 2000,
por renúncia, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 4.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios, desde
já designados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois geren-
tes para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e con-
tratos que envolvam responsabilidade.
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ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global de
150 000 000$.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a
Zona Industrial do Soeiro, lote 15, freguesia de São Mamede do
Coronado, concelho de Trofa.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645036

MENDES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 651/920210 (Gondomar); identificação de pessoa co-
lectiva n.º 502683210; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 6; números e data das apresentações: of. 32, 33 e 34/
000803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas escritura e acta donde consta a cessação de funções dos geren-
tes António da Costa e Silva e Abel Mendes do Nascimento, em 28
de Junho de 2000, por renúncia, e a designação dos gerentes Eduar-
do Manuel Fonseca Igrejas e José Luís Fajardo Fernandez de Bobadilla,
em 11 de Julho de 2000.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12645958

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
A TELHA, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 139/840705 (Matosinhos); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 500839379; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 11/000628.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi efectuada
a designação dos membros dos órgãos sociais, cujo extracto da ins-
crição é o seguinte:

Apresentação n.º 11/20000628, provisória por dúvidas.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de Ju-

nho de 2000 a Junho de 2002.
Direcção: presidente � Armindo Augusto Alves de Oliveira; vice-

-presidente � Cristóvão dos Santos Monteiro; tesoureiro � Amé-
rico Rodrigues da Silva Oliveira; secretário � Fernando Alberto
Galvão Pereira; 2.º secretário � José Fernando Gomes Cântara;
vogais � Luís Fernando Rodrigues Figueiredo e José Oliveira Gui-
lherme; suplentes � Henrique Pacheco Teixeira e José Carlos Go-
mes Teixeira.

Conselho fiscal: presidente � Agostinho Cal Guedes; secretária
� Maria Augusta de Morais; relatora � Maria Albertina da Con-
ceição Azevedo Esteves; suplentes � Carlos Guilherme Gomes Fer-
raz e Josefina Maria da Silva Campo Grande.

Data da deliberação: 3 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12684686

EFACEC � SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1861/920217 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 502700823; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
36/000731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 6.º, e aditados o n.º 2 ao artigo 7.º e o n.º 12 ao
artigo 10.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e manutenção de siste-
mas e instalações técnicas de carácter público ou privado, fabrica-

ção e reparação de máquinas eléctricas, manutenção e assistência
técnica a elevadores e escadas rolantes, exploração de concessão de
serviços e realização de obras públicas ou privadas, podendo partici-
par em empresas ou associar-se a outras entidades para formar con-
sórcios, agrupamentos complementares de empresas e agrupamen-
tos europeus de interesse económico.

ARTIGO 6.º

As acções serão nominativas ou ao portador, escriturais ou titu-
ladas, reciprocamente convertíveis nos termos da lei, e representa-
das em títulos de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 e outros valores
múltiplos de 1000 acções. As acções tituladas serão assinadas por
dois administradores, podendo uma das assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir papel comercial mediante delibe-
ração do conselho de administração, que fixará as condições de
emissão.

2 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, ordi-
nárias ou preferenciais, tituladas ou escriturais, nos termos da lei,
mediante simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 10.º

  12 � Adquirir ou alienar participações em sociedades reguladas
por leis especiais, em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente,
formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empre-
sas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e
associações em participação.

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

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12639460

FERNANDO FERREIRA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 439/820506 (Gondomar); averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 9/20000720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
averbamento da cessação de funções de João Fernandes Dias, em 10
de Maio de 1999, por renúncia.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681482

JOÃO & ANICETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6778/960214 (Maia); inscrição n.º 3, averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data das apre-
sentações: 17 e 18/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Aniceto Manuel Rodrigues, em 16 de Maio de 2000, e
foi designado gerente Xavier Carlos Araújo de Jesus, em 16 de Maio
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681490

SERRALHARIA MECÂNICA � ANTÓNIO PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2168/920512; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 17/20000720.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor
de 1 200 000$, pertencente ao sócio António Paiva, e outra do valor
de 2 800 000$, pertencente à sócia Elvira Celeste Jesus da Silva
Paiva.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645079

MOFASE � GABINETE DE OBRAS E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 663/990723; inscrições n.os 3, 4, 5, 6 e 7; números e
data das apresentações: 1 a 5/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondendo à soma de quatro quotas, duas iguais, cada
uma do valor nominal de 1875 euros, pertencentes uma ao sócio
Vítor Manuel de Faria Seabra Monteiro e outra ao sócio Luís Antó-
nio de Faria Seabra Monteiro, e duas iguais, cada uma do valor no-
minal de 625 euros, pertencentes uma ao sócio Nuno Ricardo Cae-
tano Strecht Ribeiro e outra ao sócio Vítor Filipe de Oliveira Rebelo.

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

Está conforme o original.

7 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681423

CIVILTÉCNICA � CONSTRUÇÃO CIVIL E TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 331/870113; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 20/20000718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança de sede, cujo extracto é o seguinte:

Sede: Rua do Carriçal, 289, Paranhos, Porto.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645095

CASA INTERNACIONAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6677/971212 (Gondomar); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 504092049; inscrição n.º 12; número e data da apresen-
tação: 11/20000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerentes, Juan Ezequiel da Silva Villanueva, Manuel Alfredo
Matos Brito, Álvaro Carreira Rodrigues Marques e Pedro Jorge Car-
valho da Costa, por renúncia, em 1 de Março de 2000, e foram
designados gerentes José Mário Mesquita Rodrigues e José António
Lopez Rodriguez, em 1 de Março de 2000.

Mais certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital
social para a cifra de 10 000 euros, e em consequência foi alterado
o pacto social quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Casa Internacional � So-
ciedade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua das

Oliveiras, 51, 1.º, esquerdo, frente, da freguesia de Rio Tinto, do
concelho de Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e corresponde à soma de seis quotas, sendo uma de 3400 euros,
pertencente ao sócio José Mário Mesquita Rodrigues, duas de 1650
euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre
da Silva Lopes Pacheco e Cláudia Maria da Silva Lopes Pacheco, e
três de 1100 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Conde Davilla, José Vítor Vila Davilla e José António Lopez
Dominguez.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12645087

FRULACT � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 323/20000718; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 31/20000718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social FRULACT �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., e rege-se pelo
presente contrato e demais legislação aplicável.

2 � A sede social é na Maia, na Rua do Outeiro, 589, freguesia
de Gemunde, podendo a sociedade, por simples deliberação do con-
selho de administração, transferir ou deslocar a sede social, dentro
do mesmo concelho ou dos concelhos limítrofes, bem como estabe-
lecer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras formas de re-
presentação no País ou no estrangeiro, nos termos em que tal lhe
for permitido por lei.

3 � A sociedade tem por objecto exclusivo a gestão de partici-
pações sociais noutras sociedades como forma indirecta do exercí-
cio de actividades económicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se  integral-
mente realizado em dinheiro e é representado por 10 000 acções
ordinárias no valor de 5 euros cada uma.

2 � As acções são ao portador, representadas em títulos de 1,
10, 50, 100 ou mais acções.

ARTIGO 4.º

O conselho de administração fica desde já autorizado, pelo prazo
de cinco anos, a aumentar o capital em dinheiro, por uma ou mais
vezes, até ao limite de 2 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

Nos termos legais, a sociedade pode emitir obrigações mediante
simples deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a, pelo menos, um voto, desde que as respectivas acções
estejam depositadas em seu nome na sociedade com a antecedência
mínima de 10 dias úteis relativamente à data da realização da as-
sembleia.

2 � A cada acção cabe um voto.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral por um período de quatro
anos.
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ARTIGO 8.º

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração composto por três membros, eleitos de quatro em quatro anos
pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se pela assinatura:
a) De dois administradores;
b) De um administrador-delegado, quando o houver, nos termos e

nos limites da respectiva delegação;
c) De um mandatário em conjunto com um dos administradores.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade compete a um revisor oficial de con-
tas, fiscal único, eleito pela assembleia geral pelo período de quatro
anos.

ARTIGO 11.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral pode, para cada exercício, deliberar não
distribuir lucros aos accionistas.

2 � O conselho de administração pode, observados os requisitos
legais e mediante consentimento da assembleia geral, resolver a atri-
buição de adiantamentos sobre lucros no decurso do exercício.

ARTIGO 13.º

1 � Fica desde já autorizado qualquer administrador a proceder,
antes do registo definitivo da sociedade, ao levantamento do capital
social depositado na Caixa Geral de Depósitos, a fim de fazer face
às despesas inerentes à constituição, instalação e para celebração de
negócios constituídos no âmbito do objecto social.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socie-
dades Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela socie-
dade os direitos e obrigações decorrentes de negócios jurídicos que
em nome da sociedade sejam celebrados pela administração, nos
termos dos presentes estatutos, a partir da data da sua constituição
e antes de efectuado o seu registo definitivo na Conservatória do
Registo Comercial, ficando para o efeitos conferida a necessária
autorização.

ARTIGO 14.º

Ficam desde já designadas, por um período de quatro anos, para
exercer os cargos sociais e dispensadas de caucionar a sua responsa-
bilidade as seguintes pessoas:

Conselho de administração: presidente � Arménio Pinheiro Mi-
randa, casado, natural da freguesia de Roriz, concelho de Barcelos,
residente na Rua do Corgo, 881, freguesia de Lavra, concelho de
Matosinhos; vogais � Francisco Sousa Miranda, casado, natural da
freguesia de Roriz, concelho de Barcelos, residente na Rua dos
Comendadores, 184, Urbanização do Pinheiral, freguesia de Vila Nova
da Telha, concelho da Maia, e João Evangelista Sousa Miranda,
casado, natural da freguesia de Roriz, concelho de Barcelos, residen-
te na Rua da Marginal, 390, da freguesia de Labruge, concelho de
Vila do Conde. Revisor oficial de contas: fiscal único � Dr.ª Ma-
rina Coimbra da Cunha Osório, revisoraa oficial de contas, inscrita
na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 39; suplente �
Dr.ª Maria da Glória Pereira de Sá, revisor oficial de contas, inscrita
na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 306.

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Luís Filipe Esquível
Freire de Andrade, casado, advogado, com domicílio no Porto, na
Rua de São João de Brito, 435, 4.º, esquerdo; secretário � Luciano
José dos Santos Barbosa, casado, com domicílio em São Cosme,
Gondomar, na Rua do Outeiro, 153, 1.º, direito.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681555

INVENDING � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE VENDA
AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 316/20000718; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INVENDING � Exploração de Má-
quinas de Venda Automática, L.da, com sede na Rua de Simão Bolívar,
259, 6.º, centro, frente, freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação, distribuição e exploração
de máquinas de venda automática, nomeadamente de produtos ali-
mentares, bebidas, tabacos, jornais, revistas e preservativos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente, por arredondamento, a 24 940 euros,
e está dividido em quatro quotas, sendo três iguais do valor nominal
de 1 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios José Maria
da Silva Fonseca, Renato Gil Basílio de Oliveira e Maria do Carmo
Gomes Godinho, e uma do valor nominal de 500 000$, pertencente
ao sócio Elísio Aurélio Pereira Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida
por um ou mais gerentes, que podem ser escolhidos de entre estra-
nhos à sociedade, os quais serão eleitos por deliberação dos sócios,
ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, sendo sempre uma delas a do gerente José Maria da Silva
Fonseca, e bastando uma para actos de mero expediente.

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 nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida ou doada sem prévio consentimento da

sociedade, ou sem que seja observado o direito de preferência dos
restantes sócios;

c) Morte ou interdição do sócio titular;
d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
e) Divórcio ou separação de bens de qualquer sócio, desde que o

mesmo não continue na sua titularidade;
f) Penhora, arresto, arrematação ou apreensão judicial da quota;
g) Falência de qualquer sócio;
h) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de um ano.
2 � A amortização  far-se-á pelo valor apurado segundo o últi-

mo balanço aprovado.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal,

podendo ainda, posteriormente, por deliberação dos sócios, ser cri-
adas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas aos sócios ou
a terceiros.

ARTIGO 7.º

Ficam os sócios autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12681024
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VIANA DO CASTELO

ARCOS DE VALDEVEZ

E. P. M. � EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Ma-
tr ícula n.º  394; identif icação de pessoa colectiva
n.º 504090291; inscrição E-2; número e data da apresenta-
ção: 9/03072000.

Aumento de capital

No dia 3 de Maio de 2000, na vila e Cartório Notarial de Arcos
de Valdevez, a cargo da notária licenciada Maria Albertina Barbosa
Campos, perante mim, Maria Fernanda da Silva Araújo Galvão, pri-
meira-ajudante do referido Cartório, em substituição da respectiva
notária, que se encontra de licença para férias, compareceu como
outorgante:

Felicidade Baptista Enes da Silva, contribuinte fiscal
n.º 159058988, casada com Pedro Soares da Silva, sob o regime de
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Soajo, deste conce-
lho, residente na Rua do Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira,
Edifício Santa Bárbara, freguesia de Vila Fonche, deste concelho,
que outorga na qualidade de sócia única, em representação de E. P.
M. � Equipamentos e Produtos Médicos, Unipessoal, L.da; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504090291, com sede no Largo da
Misericórdia, 1, 1.º, nesta vila, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial deste concelho sob o n.º 394/120398, com o capi-
tal social, integralmente realizado, de 400 000$, cuja escritura de
constituição foi outorgada neste Cartório no dia 25 de Novembro
de 1997, exarada a fls. 56 e seguintes do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 200-C.

Verifiquei a identidade da outorgante por conhecimento pessoal,
e declarou que o capital da indicada sociedade, no montante de
400 000$, é representado por uma quota do mesmo valor, de que
ela, outorgante, é titular.

Que pela presente escritura delibera aumentar o capital da socie-
dade, sua representada, de 400 000$ para 6 214 942$, procedendo
à redenominação do mesmo expresso em euros, sendo o aumento
no montante de 5 814 942$, realizado com uma entrada em nume-
rário por si efectuada.

Que, sob sua inteira responsabilidade, declara que a referida entra-
da já se encontra realizada e que não é exigível nem por lei, nem
pelo contrato, a realização de quaisquer outras entradas.

Que a sociedade não possui bens imóveis,
Que, em consequência do presente aumento de capital, altera

parcialmente o contrato da citada sociedade, quanto ao artigo 3.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 31 000 euros, correspon-
dente a 6 214 942$, de que é titular a única sócia Felicidade Bap-
tista Enes da Silva.

E que, nestes termos, dá como aumentado o capital social e par-
cialmente alterado o contrato da mencionada sociedade.

Adverti a outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto, dentro do prazo de três meses a contar de hoje, na citada
Conservatória.

Arquivo certidão emitida pela Conservatória do Registo Comerci-
al deste concelho, pela qual verifiquei a qualidade de única sócia
invocada pela outorgante.

O imposto do selo devido pela presente escritura, no montante
de 5000$, é liquidado e cobrado nesta data.

Os emolumentos devidos por este acto, beneficiam de uma redu-
ção de 50 %, nos termos do artigo 74.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de
Abril.

Esta escritura foi lida à outorgante e à mesma explicado o seu
conteúdo em voz alta e na sua presença.

Conferida, está conforme.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena Araújo da Silva
Cerqueira. 14604361

PONTE DE LIMA

EMME�S � MODA FEMININA, L.DA

Sede: Rua do Conde de Bertiandos, Edifício Portas de Braga,
loja I, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 840/20000704; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20000704.

Certifico que, entre Maria Albertina Soares da Costa, casada com
Luís Carlos Teixeira da Costa, na comunhão de adquiridos, Márcia
Cristina Teixeira da Costa, solteira, maior, e Laura Maria Gomes de
Oliveira, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMME�S � Moda Feminina, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Conde de Bertiandos, Edifício Portas de
Braga, loja I, Ponte de Lima.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio a retalho de vestuário para adultos,
crianças e bebés.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 8850 euros, dividido em três quota de
2950 euros, uma de cada sócia.

2 � A quota da sócia Maria Albertina Casanova Soares da Costa
realiza-se com a transferência para a sociedade dos seguintes bens,
sua propriedade:

a) Dois casacos de senhora, referência RN 809, no valor global
de 32 852$20;

b) Dois casacos de senhora, referência NA 815, no valor global
de 34 281$;

c) Um sobretudo de senhora, referência CSG 806, no valor de
18 720$;

d) Cinco camisolas de senhora, referência MD 226, no valor glo-
bal de 23 692$50;

e) Três camisolas riscas, referência MMD 226, no valor global de
16 672$50;

f) Duas camisolas riscas, referência MMD 227, no valor global de
10 179$;

g) Duas camisolas de senhora, referência MD 227, no valor glo-
bal de 7 909$20;

h) Uma calça larga, referência CHD 414, no valor de 6 025$50;
i) Três camisolas, referência ALL 234, no valor global de

7 300$80;
j) Quatro camisolas, referência ALL 233, no valor global de

16 146$;
k) Cinco calças largas, referência DBL 417-A, no valor global de

30 127$50;
l) Cinco calças largas, referência GIP 417, no valor global de

30 127$50;
m) Dez calças largas, referência WD 418, no valor global de

55 575$;
n) Dois casacos, referência LD 814, no valor global de 29 952$;
o) Cinco camisas, referência PSG 229, no valor global de

29 191$50;
p) Três casacos, referência ALL 235, no valor global de

16 321$50;
q) Duas saias, referência LD 312, no valor global de 8541$;
r) Um sobretudo, referência CSG 806, no valor de 18 720$;
s) Três calças largas, referência CHD 414, no valor global de

18 076$50;
t) Três saias, referência CHD 311, no valor global de 11 302$20;
u) Dois blusões, referência CHD 812, no valor global de 24 453$;
v) Um casaco, referência NA 815, no valor de 17 140$50;
w) Dois blusões de ganga, referência FEDS 820, no valor global

de 15 912$;
x) Quatro calças de ganga, referência FEDS 421, no valor global

de 24 804$;
y) Dois casacos, referência MN 810, no valor global de 33 930$;
z) Dois blazer, referência WD 817, no valor global de 23 634$;
aa) Dois blusões, referência MSG 808, no valor global de 24 453$;
ab) Dois tops, referência MD 228, no valor global de 5382$.
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3 � A quota da sócia Márcia Cristina Teixeira da Costa realiza-
-se com a entrada em dinheiro no montante de 71 421$90 e com
transferência para a sociedade dos seguintes bens, sua propriedade:

a) Bustos de alfaiate, no valor de 50 000$;
b) Uma máquina registadora, no valor de 49 753$;
c) Um sistema de alarme, no valor de 390 937$;
d) Espelhos, no valor de 24 872$.

ARTIGO 4.º

A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, pelas três sócias, desde já nomeadas gerentes.

Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é necessária a
assinatura de dois gerentes, bastando para actos de mero expediente
a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Em caso de necessidade ocasional, a sociedade poderá exigir aos
sócios suprimentos em dinheiro, a título gratuito, sem quaisquer ju-
ros, recaindo a obrigação sob todos os sócios na proporção das suas
quotas, sendo os valores exigíveis e o reembolso efectuado median-
te deliberação apurada por maioria.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão e divisão de quotas a favor de descendentes de só-
cios é livre.

2 � A cessão e divisão de quotas entre sócios fica dependente
dos demais sócios. No caso de haver mais de um sócio interessa-
do em preferir a quota social cedenda, será a mesma rateada pe-
los sócios interessados, na proporção da quota que a cada um
pertence.

3 � A cessão e divisão da quota a favor de estranhos fica depen-
dente de consentimento de todos os sócios não cedentes, expresso
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de qualquer sócio, a quota transmitir-se-á aos
sucessores do falecido, devendo estes, no prazo de 60 dias, indicar à
sociedade um representante comum.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Transmissão da quota a estranhos sem o necessário consenti-

mento;
e) Interdição ou inabilitação do sócio titular.
2 � A contrapartida da amortização será determinada de acordo

com o disposto no artigo 235.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Relatório de verificação das entradas em espécie, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

1 � Introdução.
Nos termos da lei, foi-nos apresentado um projecto de constitui-

ção de sociedade por quotas, sob a denominação de EMME�S �
Moda Feminina, L.da, a qual terá por objecto o comércio a retalho
de vestuário para adultos, crianças e bebés.

O seu capital social será de 8850 euros e divide-se em três quotas
iguais do valor nominal de 2950 euros cada uma, a subscrever pelas
seguintes sócias fundadoras:

Maria Albertina Casanova Soares da Costa ...... 2 950 euros
Márcia Cristina Teixeira da Costa .................... 2 950 euros
Laura Maria Gomes de Oliveira ......................... 2 950 euros

Total ..................................  8 850 euros

A realização do capital da sociedade a constituir, EMME�S �
Moda Feminina, L.da, far-se-á pela transferência de existências de
mercadorias, outros bens e entradas em dinheiro das sócias fundado-
ras.

2 � Descrição dos bens a transferir e respectivo valor resultante
da avaliação efectuada.

2.1 � Bens apresentados pela sócia Maria Albertina Casanova
Soares da Costa:

Quan-
Valor

Descrição das mercadorias
tidade

de
compra

RN 809 Casaco de senhora ................. 2 32 852$20
NA 81 Casaco de senhora ................. 2 34 281$00
CSG 806 Sobretudo de senhora ............ 1 18 720$00
MD 226 Camisola de senhora ............. 23 692$50
MMD 226 Camisolas riscas ..................... 3 16 672$50
MMD 227 Camisolas riscas ..................... 2 10 179$00
MD 227 Camisola de senhora ............. 2 7 909$00
CHD 414 Calça larga ............................. 1 6 025$50
ALL 234 Camisola ................................ 3 7 300$80
ALL 233 Camisola ................................ 4 16 146$00
DBL 417-A Calça larga ............................. 5 30 127$50
GIP 417 Calça larga ............................. 5 30 127$50
WD 418 Calça larga ............................. 10 55 575$00
LD 814 Casaco .................................... 2 29 952$00
PSG 229 Camisa .................................... 5 29 191$50
ALL 235 Casaco .................................... 3 16 321$50
LD 312 Saia ......................................... 2 8 541$00
CSG 806 Sobretudo ............................... 1 18 720$00
CHD 414 Calça larga ............................. 3 18 076$50
CHD 311 Saia ......................................... 3 11 302$20
CHD 812 Blusão ..................................... 2 24 453$00
NA 815 Casaco .................................... 1 17 140$50
FEDS 820 Blusão de ganga ..................... 2 15 912$00
FEDS 421 Calça de ganga ....................... 4 24 804$00
MN 810 Casaco .................................... 2 33 930$00
WD 817 Blazer ..................................... 2 23 634$00
MSG 808 Blusão ..................................... 2 24 453$00
MD 228 Top ......................................... 2 5 382$00

Total em escudos .... 81 91 421$90

Total em euros ........ � 2950

2.2 � Bens apresentados pela sócia Márcia Cristina Teixeira da
Costa:

Valor
Descrição dos bens de imobilizado de

aquisição

Toldo ......................................................................... 20 000$00
Mobiliário .................................................................. 500 000$00

Total em escudos .............. 20 000$00

Total em euros ................. 2 593,75

2.3 � Bens apresentados pela sócia Laura Maria Gomes de Oli-
veira:

Valor
Descrição dos bens de imobilizado de

aquisição

Bustos de alfaiate ....................................................... 50 000$00
Máquina registadora ................................................... 49 733$00
Sistema de alarme ...................................................... 390 937$00
Espelhos ..................................................................... 24 872$00

Total em escudos .............. 515 542$00

Total em euros ................. 2 571,51

O total dos bens a transferir é de 1 626 963$90, ou seja, de
8115,26 euros.

3 � Identificação dos titulares dos bens a transferir.
Os titulares dos bens a transferir encontram-se identificados no

número anterior.
A titularidade dos bens foi comprovada através de documentos de

aquisição dos referidos bens.
4 � Critérios de valorimetria utilizados.
As mercadorias e os outros bens de imobilizado foram valoriza-

dos ao preço de aquisição.
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5 � Valor dos bens a transferir e valor nominal do capital social
da sociedade a constituir sob a denominação de EMME´S � Moda
Feminina, L.da

O valor dos bens a transferir pela sócia Maria Albertina Casanova
Soares da Costa corresponde ao valor de realização da sua quota de
2950 euros (591 421$90).

O valor dos bens a transferir pela sócia Márcia Cristina Teixeira
da Costa, no montante de 520 000$, não é suficiente para a reali-
zação da sua quota de 2950 euros (591 421$90), pelo que fará uma
entrada em dinheiro no valor de 71 421$90.

O valor dos bens a transferir pela sócia Laura Maria Gomes de
Oliveira, no montante de 515 542$, não é suficiente para a realiza-
ção da sua quota de 2950 euros (591 421$90), pelo que fará uma
entrada em dinheiro no valor de 75 879$90.

Assim, o valor nominal das quotas das sócias será:

Total
Sócias Bens Dinheiro em

euros

Maria Albertina Casanova Soa-
res da Costa ....................... 591 421$90 � 2950

Márcia Cristina Teixeira da
Costa ................................. 520 000$00 71 421$90 2950

Laura Maria Gomes de Oliveira 515 542$00 75 879$90 2950

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 08557535

VALENÇA

FERNANDEZ & VIDAL, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Tito Fontes, 47, freguesia e concelho
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 740;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000830.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade , celebra-
do entre José Ramon Fernandez Rodriguez e mulher, Rosa Vidal
Padin, casados na comunhão de adquiridos, o qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandez & Vidal, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do Dr. Tito Fontes, 47, da freguesia e conce-
lho de Valença.

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

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

2.º

O objecto da sociedade é o transporte rodoviário de mercadorias.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
49 879,79 euros (correspondente a 10 000 000$), e corresponde à
soma de duas quotas, sendo uma no valor de 29 927,87 euros, per-
tencente ao sócio José Ramon Fernandez Rodriguez, e outra no valor
de 19 951,92 euros, pertencente à sócia Rosa Vidal Padin.

2 � Os sócios realizaram apenas metade das respectivas quotas,
devendo a restante parte ser realizada no prazo de dois anos a con-
tar desta data.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições de juro e reembolso a acordar em assem-
bleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital, até ao quíntuplo do mesmo, repartidas propor-
cionalmente por todos os sócios em função das suas quotas.

5.º

1 � A gerência estará confiada a ambos os sócios José Ramon
Fernandez Rodriguez e Rosa Vidal Padin, que ficam desde já nomea-
dos gerentes.

2 � A gerência da sociedade está dispensada de caução e será
remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou parte de quotas a não sócios,
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, de direito de prefe-
rência.

2 � O sócio quando pretenda ceder a sua quota ou parte dela a
terceiros, dará conhecimento à sociedade, por escrito, dos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e condi-
ções de pagamento da mesma, a fim de obter consentimento da
sociedade para aquela cessão e de proporcionar o direito de prefe-
rência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º deste contrato;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização da quota, no caso previsto

na alínea b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amorti-
zada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 12114693

TÁXIS O CATEDRÁTICO, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Centro Peninsular Ibéria,
bloco 3, 5.º, esquerdo, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 739;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000825.

Certifico que, entre Pedro Henrique Martins de Sousa e mulher,
Maria Alice Teixeira Miguéis de Sousa, casados na comunhão de
adquiridos, e Marco Henrique Miguéis de Sousa, solteiro, menor, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis O Catedrático, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de Miguel Dantas, Centro Comercial Ibéria,
lote 3, 5.º, esquerdo, na freguesia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando julgar conveniente.

2.º

O objecto da sociedade é o transporte ocasional de passageiros e
veículos ligeiros (táxis).
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Pedro Henrique Martins de Sousa, outra de 1500
euros, pertencente à sócia Maria Alice Teixeira Miguéis de Sousa, e
outra de 500 euros, pertencente ao sócio Marco Henrique Miguéis
de Sousa.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao dobro do capital social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio Pedro Henrique Martins de Sousa, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � A gerência, dispensada de caução, será remunerada ou não,
conforme deliberado em assembleia geral.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do sócio gerente.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios e em relação a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, que terá sempre o direito de preferência em primeiro lugar
e o sócio não cedente em segundo.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios dos ter-
mos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e
demais condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o
consentimento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de
proporcionar o direito de preferência estatuído no artigo anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular aceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alí-

nea b) do número anterior, será igual ao valor que resultar do últi-
mo balanço.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 12114685

HIGIVALENÇA � DISTRIBUIÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Vilar, freguesia de Cerdal, concelho
de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 738;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000823.

Certifico que, entre José Inácio Gonzalez de Oliveira, casado com
Maria de Fátima dos Santos Ribeiro de Oliveira, na comunhão de
adquiridos, e Humberto de Passos Esperança da Silva, casado com

Dulce Marina Correia Junqueira, na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma HIGIVALENÇA � Distribui-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vilar, freguesia de Cerdal,
concelho de Valença.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e distribuição de grande variedade de mercadorias, nomeadamente
artigos de papel, artigos de limpeza, produtos de higiene e similares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 503 615$ e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 1 463 017$, pertencente ao sócio José Inácio Gonzalez
de Oliveira, e outra do valor nominal de 40 598$, pertencente ao
sócio Humberto de Passos Esperança da Silva.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante máximo de 1 500 000$.

5.º

1 � A administração da sociedade, em juízo e fora dele, compete
ao gerente ou gerentes eleitos, de entre os sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, em assembleia geral.

2 � Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de
gerentes e deliberar acerca da remuneração dos mesmos.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, fica desde
já nomeado gerente o sócio José Inácio Gonzalez de Oliveira,
obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

5 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

6 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, esta poderá
outorgar contratos de arrendamento, adquirir, permutar ou alienar
veículos automóveis.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e demais condições de pagamento da mesma, a fim de poder
obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de propor-
cionar o direito de preferência estatuído no artigo anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, do sócio titular;
c) Se o respectivo titular aceder em infracção ao disposto no ar-

tigo 6.º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
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f) No caso de falecimento ou interdição do sócio, se os seus her-
deiros, no prazo de três meses, não nomearem representante co-
mum;

g) Se, por inventário judicial ou partilha por morte ou divórcio,
a quota for adjudicada ao interessado não sócio.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alí-
nea b) do n.º 1, será igual ao valor que resultar do último balanço.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 12114669

VIANA DO CASTELO

BEACHBOWLING � CENTRO DE LAZER
E DIVERTIMENTOS DO VALE DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2660; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/
26062000.

Certifico que, por escritura de 26 de Junho de 2000, exarada a
fl. 41 do livro n.º 26-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Braga, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, entre José Neiva Dias, Maria de Lurdes Barroso Magalhães
Dias, Sophie Magalhães Dias e Cristina Magalhães Dias, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BEACHBOWLING � Centro de
Lazer e Divertimentos do Vale do Lima, L.da, e tem a sua sede na
Zona Industrial da Praia Norte, 2, 3 e 4, da freguesia de Monserrate,
do concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na promoção e gestão de activida-
des recreativas, desportivas e de lazer; exploração da actividade de
cafetaria e bar; exploração de espaços de diversão.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
3 500 000$, pertencente ao sócio José Neiva Dias, e três iguais do
valor nominal de 500 000$, pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem ao sócio José Neiva Dias, que desde já fica no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 10693955

JOSÉ RANHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500804672; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 47/020399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 28 de Agosto de 1992, lavrada a fl. 18 do livro n.º 227-B do
2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi o capital aumentado
de 20 000 000$ para 35 000 000$, tendo o pacto da mesma socie-
dade sido alterado quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 35 000 000$, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e nos diferentes valores do activo, sujeito ao
respectivo passivo, e encontra-se dividido em 10 quotas, cujos va-
lores nominais e titulares são os seguintes:

a) Uma quota do valor nominal de 7 880 000$, pertencente ao
sócio António Duarte Penafort de Bourbon do Amaral;

b) Uma quota do valor nominal de 7 880 000$, pertencente ao
sócio Amadeu António Penafort do Amaral e Freitas;

c) Uma quota do valor nominal de 4 510 000$, pertencente ao
sócio José Miguel Fleming Horta e Costa;

d) Uma quota do valor nominal de 4 510 000$, pertencente ao
sócio Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa;

e) Uma quota do valor nominal de 4 510 000$, pertencente ao
sócio Manuel Carlos de Viveiros Avides Moreira;

f) Uma quota do valor nominal de 4 510 000$, pertencente a
Maria Isabel de Vasconcelos Porto Van Zeller Avides Moreira, Manuel
Van Zeller Avides Moreira, Maria da Piedade Van Zeller Avides
Moreira, Maria Van Zeller Avides Moreira e Catarina Van Zeller
Avides Moreira, em comum e sem determinação de parte ou direito;

g) Uma quota do valor nominal de 480 000$, pertencente à pró-
pria sociedade;

h) Uma quota do valor nominal de 240 000$, pertencente à pró-
pria sociedade;

i) Uma quota do valor nominal de 240 000$, pertencente à pró-
pria sociedade;

j) Uma quota do valor nominal de 240 000$, pertencente à pró-
pria sociedade.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de 90 dias a contar de hoje.

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

Está conforme o original.

12 de Julho de 1999. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693637

JOSÉ RANHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500804672; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresenta-
ções: 60 e 61/020399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções de António
Duarte Penafort de Bourbon do Amaral e José Miguel Fleming Hor-
ta e Costa, por renúncia, em 8 de Março de 1995.

Está conforme o original.

15 de Julho de 1999. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693629

JOSÉ RANHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500804672; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
65/020399.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções de Amadeu
António Penafort do Amaral e Freitas, por renúncia, em 11 de Março
de 1998.

Está conforme o original.

15 de Julho de 1999. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693688
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JOSÉ RANHADA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 5151; identificação de pessoa colectiva n.º 500804672; ins-
crição n.º 36; número e data da apresentação: 78/060300.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 1 de Fevereiro de 1999, lavrada a fl. 11 do livro n.º 234-C do
2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi alterado o pacto quanto
a todos os artigos, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Ranhada, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
225, nesta cidade de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 000$, representado por uma única quota de igual valor, per-
tencente ao único sócio Rui Manuel de Cabral Queirós.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, fica a cargo do sócio Rui Manuel de Carvalho Queirós, o qual
fica desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

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

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693670

JOSÉ RANHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500804672; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 31; número e data da apresentação:
76/180599.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções do gerente
Rui Manuel Cabral Queirós e Nuno Miguel de Oliveira Queirós, por
renúncia, em 1 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693661

TÁXIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 98; identificação de pessoa colectiva n.º 500279748; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/980525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta donde consta a nomeação da gerente Ana Maria da Rocha
Lopes Vital.

Data da deliberação: 15 de Março de 1998.

5 de Maio de 1999. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro Mo-
rais de Macedo. 10693726

EIRAS & CONDE � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1316; identificação de pessoa colectiva n.º 502290858; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 131/980731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1997.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 10674900

MARIS � ALIMENTAÇÃO E CATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2224; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da
apresentação: 55/251198.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções de Júlio Gui-
lhermino Faria de Sousa, por renúncia, em 22 de Outubro de 1998.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 1999. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 10693742

FRIVIANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502999730; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
68/02082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a cópia da acta donde consta a mudança de sede da sociedade para
lugar de Barreiros, freguesia de Lanheses, Viana do Castelo.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660690

FRIVIANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502999730; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
66/02082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a cópia da escritura donde consta a cessação de funções de Domin-
gos Manuel de Almeida Lima e de Adelaide Gonçalves Pereira do
Carmo, por renúncia, em 27 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660712

FRIVIANA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502999730; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 67/02082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a cópia da acta donde consta a designação do gerente Domingos
Manuel de Almeida Lima, em 29 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660704

BRM � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2679; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/
040800.

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2000, exarada a fl. 62
do livro n.º 83-G do 2.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
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constituída a sociedade anónima em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BRM � Automóveis, S. A., e durará
por tempo indeterminado a partir de 1 de Julho de 2000.

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida de Além do Rio, 820, da freguesia de
Areosa, da cidade e concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode transferir a sua sede para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis, repara-
ção de automóveis, venda de peças e acessórios.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 4.º

O capital social, que se encontra inteiramente subscrito e realiza-
do em dinheiro, é de 50 000 euros, dividido em acções do valor
nominal de 1 euro cada.

ARTIGO 5.º

As acções serão nominativas, podendo ser convertidas em acções
ao portador, a requerimento de qualquer accionista, sendo as despe-
sas de conversão da conta do interessado.

§ único. Poderá haver títulos representativos de 1, 10, 100 e 500
acções.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 6.º

A administração da sociedade será exercida por um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros, sendo um o
seu presidente, com voto de qualidade.

ARTIGO 7.º

Compete ao conselho de administração praticar todos os actos
conducentes à realização do objecto social que, por disposição legal
ou estatutária, não pertençam aos outros órgãos da sociedade e, em
especial:

Exercer os mais amplos poderes de administração e de represen-
tação social;

Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo contestar, desistir ou transigir em quaisquer acções;
adquirir, alienar ou, por qualquer forma, obrigar bens móveis ou
imóveis da sociedade e participações no capital de sociedades ou de
quaisquer outras entidades, qualquer que seja o seu objecto social.

ARTIGO 8.º

A sociedade ficará obrigada, em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois outros membros do mesmo

conselho;
c) Pela assinatura de um procurador constituído para a prática de

um acto certo e determinado.
§ único. Os actos de mero expediente podem ser assinados por

apenas um administrador.
ARTIGO 9.º

A fiscalização da sociedade é confiada a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de con-
tas, que terá um suplente.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

As publicações das convocatórias das assembleias, se todas as ac-
ções forem nominativas, podem ser substituídas por cartas regista-
das, remetidas aos accionistas com uma antecedência mínima de 21
dias em relação às datas daquelas, devendo delas constar a ordem de
trabalhos.

CAPÍTULO V

Exercício social e aplicação dos lucros

ARTIGO 12.º

Os resultados líquidos anualmente apurados, depois de retirada a
percentagem de 5 % para a constituição, reforço ou reposição da
reserva legal, quando devidos, serão para a constituição ou reforço
de outras reservas de interesse para a sociedade ou para outros fins,
conforme o que for deliberado em assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 13.º

Os órgãos sociais são eleitos por mandatos de quatro anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

ARTIGO 14.º

Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 15.º

Para o mandato a terminar em 2004, ficam desde já designados
os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � José Sílvio Montenegro
de Araújo Baptista; secretário � Ricardo da Silva Barros.

Conselho de administração: presidente � José Henrique Ranhada
Monteiro; vogais � Maria João de Lima Baptista e Sílvia Maria de
Lima Baptista.

Fiscal único: Oliveira e Sá, João Araújo & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Luís Almeida
Mendes de Araújo; suplente � Santos Carvalho, Silva Costa & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Augusto dos Santos Carvalho.

§ único. Os membros do conselho de administração são dispensa-
dos da prestação de caução.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660666

TELHA DOURADA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2682; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
080800.

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2000, exarada a
fl. 93 do livro n.º 34-D do Cartório Notarial de Vila Nova de
Cerveira, entre Fernando de Sousa Fernandes Alves, Elisabete Maria
Fernandes Alves e António Lopes Viana, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Telha Dourada � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua das Redes,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 222 � 25 de Setembro de 200020 458-(92)

lote 289, 3.º, esquerdo, frente, lugar da Amorosa, freguesia de Chafé,
concelho de Viana do Castelo.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda de
bens imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 400 000$, pertencente ao sócio António Lopes Viana,
outra do valor nominal de 100 000$, pertencente à  sócia Elisabete
Maria Fernandes Alves, e outra do valor nominal de 502 410$,
pertencente ao sócio Fernando de Sousa Fernandes Alves.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade, nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 1 000 000$.

5.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence a dois gerentes, sócios ou não, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Fernando de Sousa Fernandes Alves e António
Lopes Viana, vinculando-se a sociedade com a assinatura de ambos.

2 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, es-
tranhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

 2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c)  Se o respectivo titular aceder em infracção ao disposto no

artigo 6.º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660631

MANUEL RIBEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2681; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
08082000.

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2000, exarada a
fl. 84 v.º do livro n.º 48-I do 3.º Cartório Notarial do Porto, entre
Manuel Duarte de Jesus Ribeiro e mulher, Maria José Almeida Mar-
tins Ribeiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Manuel Ribeiro � Transportes,
L.da, e a sua sede é na Avenida de Paulo VI, 2.º, direito, Cais Novo,
em Viana do Castelo.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários, mercadorias
por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 25 000
euros a quota pertencente a cada um dos sócios Manuel Duarte de
Jesus Ribeiro e Maria José Almeida Martins Ribeiro.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições de juro e reembolso acordadas em assem-
bleia geral, bem como prestações suplementares até ao quádruplo do
mesmo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios
em função das sua quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio fundador Manuel
Duarte de Jesus Ribeiro.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente quando a gerência for singu-
lar, mas quando a gerência for plural, a sociedade obriga-se com a
assinatura conjunta de dois gerentes.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular;
c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 07543611

AFIFENSE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2684; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
170800.
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Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2000, exarada a
fl. 51 do livro n.º 264-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Cas-
telo, entre Joaquim Camelo Gomes, Dionísio Cândido Pereira da Cu-
nha e Maria Manuela Ferreira de Carvalho, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Afifense � Sociedade de Construções,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Poça, freguesia de Afife, concelho
de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação so-
cial em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção, reparação e venda de
edifícios.

§ único. A sociedade poderá constituir, participar ou por qualquer
outra forma adquirir participações sociais noutras sociedades comer-
ciais, seja qual for o seu objecto, ainda que reguladas por lei especial,
bem como em agrupamentos complementares de empresas e con-
sórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e divide-se em três quotas, duas no valor de 2250 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Dionísio Cândido Pereira da
Cunha e Maria Manuela Ferreira de Carvalho, e uma no valor de
500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Camelo Gomes.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao dobro deste e na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 4.º

É proibida a cessão de quotas a estranhos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, ficando desde
já nomeado gerente o sócio Joaquim Camelo Gomes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos casos de morte, di-
vórcio, interdição ou insolvência, arresto, arrolamento ou penhora
da quota e na falta de cumprimento da obrigação de prestações su-
plementares.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693904

VIONDA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1524; identificação de pessoa colectiva n.º 502659017; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
5/04082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções do gerente
José Pedro Andrade Maia Ribas Fontes, por renúncia, em 29 de Maio
de 2000.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693998

VIONDA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1524; identificação de pessoa colectiva n.º 502659017; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 6/04082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 29 de Maio de 2000, lavrada a fl. 3 do livro n.º 84-D do 1.º Car-
tório Notarial de Matosinhos, foram alterados os artigos 5.º e 9.º,
n.º 2, do pacto da sociedade, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
105 000 000$, correspondente à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 44 875 000$, pertencente ao sócio Rui Manuel de Oli-
veira Queiroz, outra do valor nominal de 26 000 000$, pertencente
ao sócio Nuno Miguel de Oliveira Queiroz, outra do valor nominal
de 1 000 000$, pertencente ao sócio Sílvio Rui Neves Correia Gon-
çalves Cervan, e outra do valor nominal de 33 125 000$, perten-
cente ao sócio João Manuel da Silva Vilarinho.

ARTIGO 9.º

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Rui Manuel de
Oliveira Queiroz e João Manuel da Silva Vilarinho.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693645

VIONDA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1524; identificação de pessoa colectiva n.º 502659017; ins-
crição n.º 30; número e data da apresentação: 8/04082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escri-
tura de 29 de Junho de 2000, lavrada a fl. 101 do livro n.º 84-D
do 1.º Cartório Notarial de Matosinhos, foi alterado o artigo 5.º,
o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
105 000 000$, correspondente à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 44 875 000$, pertencente ao sócio Rui Manuel de Oli-
veira Queiroz, outra do valor nominal de 26 000 000$, pertencente
ao sócio Nuno Miguel de Oliveira Queiroz, e outra do valor nomi-
nal de 34 125 000$, pertencente ao sócio João Manuel da Silva
Vilarinho.

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

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693980

VIONDA � COMÉRCIO DE AITOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1524; identificação de pessoa colectiva n.º 502659017; ins-
crição n.º 28; número e data da apresentação: 9/04082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções do gerente
João Manuel da Silva Vilarinho, por renúncia, em 18 de Julho de
2000.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693963

VIONDA � COMÉRCIO DE AITOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1524; identificação de pessoa colectiva n.º 502659017; ins-
crição n.º 31; número e data da apresentação: 10/04082000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a designação do gerente Nuno Mi-
guel de Oliveira Queiroz, em 18 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693971

PAULA SANTOS & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 648; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/
09082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a dissolução e encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 11 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660640

JOSÉ DA ROCHA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1540; identificação de pessoa colectiva n.º 502681381; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 51/11082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 9 de Junho de 2000, lavrada a fl. 27 do livro n.º 261-E do
1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi alterado o artigo 2.º do
pacto da sociedade, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, construção e venda de
imóveis.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693912

DR. PIMENTA DE CASTRO � CLÍNICA
DE PNEUMOLOGIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2657; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 75/
140600.

Certifico que por contrato particular foram lavrados os estatutos
da sociedade unipessoal em epígrafe, cujo teor dos artigos se trans-
creve:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dr. Pimenta de Castro � Clínica de
Pneumologia, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem sede na Rua de Eça
de Queiroz, Torre do Liceu, 4.º, consultório 17, em Viana do Cas-
telo.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços médicos de
pneumologia.

ARTIGO 3.º

A actividade terá início em 3 de Julho de 2000 e durará por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante, e encontra-se depositado no Banco Comercial
Português � Nova Rede, com sede na Rua de Júlio Dinis, 705-719,
4000 Porto.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Dr. António Álvaro
Fontainhas Pimenta de Castro, que desde já é nomeado gerente, sendo

suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660674

IRMÃOS JÁCOME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501575120; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
84/10082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
cópia da escritura donde consta a cessação de funções do gerente
Luís Esteves da Costa Jácome, por renúncia, em 10 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660470

IRMÃOS JÁCOME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501575120; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 85/10082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 10 de Maio de 2000, lavrada a fl. 44 do livro n.º 259-E do 1.º Car-
tório Notarial de Matosinhos, foi alterado o artigo 4.º do pacto da
sociedade, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim Esteves da Costa Já-
come e João Jorge Jácome Martins.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10660461

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2285; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/
17082000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 19 de Maio de 2000, lavrada a fl. 2 do livro n.º 13-H do 2.º Car-
tório Notarial de Viana do Castelo, foi alterado o corpo da cláu-
sula 4.ª do pacto da sociedade, a qual passa a ter a redacção seguinte:

4.ª

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e repre-
sentado por duas quotas, uma do valor nominal de 500 euros, do
sócio João Gabriel Neiva Marques, e uma do valor nominal de 4500
euros, do sócio Luís Filipe Neiva Marques.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693890

FERREIRA, MACEDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2680; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
07082000.
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Certifico que, por escritura de 2 de Agosto de 2000, exarada a
fl. 49 do livro n.º 189-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas do Porto, entre Pedro Ivo Cambey Ferreira,
Rui João Morete de Barros Macedo e Jorge Amaro Alves Martins,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira, Macedo & Martins, L.da, com
sede na Rua do Pinheiro Manso, lote 9, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de Darque, concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na recolha, transporte e entrega de
documentos, encomendas e mercadorias; comércio, importação,
exportação e representação de vestuário e de artigos têxteis e pro-
dutos alimentares; exploração de estabelecimentos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 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, fica a cargo dos sócios Pedro
Ivo Cambey Ferreira e Rui João Morete de Barros Macedo, que des-
de 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

legitimários;
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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 faleci-
mento, os herdeiros deverão designar de entre eles um represen-
tante 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
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693947

ARTIWOOD � ARTIGOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2683; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
16082000.

Certifico que, por escritura de 11 de Agosto de 2000, exarada a
fl. 61 do livro n.º 29-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Braga, entre Domingos Rodrigues Palma,
L.da, PALMABEL � Indústria de Artigos de Madeira, L.da, Rui
Palma, Unipessoal, Porfírio Neves Afonso e Ferros � Indústria
Artesanal, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTIWOOD � Artigos em
Madeira, L.da, e tem a sua sede na Rua do Outeiro, freguesia de
Barroselas, do concelho de Viana do Castelo.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste no comércio de todo o tipo de
artigos e produtos ligados ao sector de transformação de madeiras,
bem como o fabrico, importação e exportação dos mesmos. Co-
mércio, importação e exportação de artigos de decoração de inte-
riores e exteriores, nomeadamente cerâmicas. Fabrico de mobiliá-
rio.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em cinco quota iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50 % do valor das suas quotas,
no montante de 62 500 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 50 % no prazo de cinco anos a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem a todos os outorgantes, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de três gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis, incluindo

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

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.
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2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais,
vencendo-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam

do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente profe-
rida. Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do
dever de sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de ge-
rência ou de fiscalização;

f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-
cios.

2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento a seis meses e um
ano após o referido balanço.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por amioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, a hora e o local e a ordem
de trabalhos.

ARTIGO 9.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do Carmo
Martins Gil. 10693882

VILA REAL

ALIJÓ

TERRAÇOS DA PARRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 262/
000823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000823.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terraços da Parra � Sociedade Imo-
biliária, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de António Manuel Sa-
raiva, 47, freguesia de Pinhão, concelho de Alijó.

§ único. Por decisão do sócio único, a gerência da sociedade po-
derá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária. Arren-
damento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura  para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14898446

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DO PINHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 119/
890414; identificação de pessoa colectiva n.º 502141620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14898209

CHAVES

MOURA & VASCO � ACTIVIDADES RECREATIVAS
E DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 906;
identificação de pessoa colectiva n.º 503911666; inscrições n.os 3
e 4; números e data das apresentações: 4 e 5/000829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
secretária Maria Helena da Cruz Letra, casada, residente em Alpande,
Ervões, Valpaços, em 24 de Agosto de 2000, e foi dissolvida a so-
ciedade e feito o encerramento da liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 24 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes da
Costa Machado de Moura. 12347841

PENSÃO JAIME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 833/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503686905; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/000829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente de Manuel Ferrador, casado, residente em
Outeiro Seco, Chaves, em 31 de Julho de 1996.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 12347833
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VILA POUCA DE AGUIAR

AUGUSTO PINTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Ma-
trícula n.º 30/670704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500573026; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 5 of. e 6/000825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções de gerente de Sebastião Alberto Resende
Martins, por renúncia, em 21 de Junho de 2000;

b) Nomeação de gerente de José Joaquim Dourado Ramos Ameri-
cano.

Data da deliberação: 21 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 13836927

MANUEL JOAQUIM GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Ma-
trícula n.º 38/681119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500572402; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 3 of. e 5/20000829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções de gerente de Luís Manuel da Silva Mes-
quita, por renúncia, em 31 de Julho de 2000;

b) Alteração parcial do pacto, tendo os artigos 3.º e 4.º ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro e
outros valores, é de 1 002 410$ ou 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma de 651 567$ ou 3250 euros, do sócio Francisco
Batista David, e outra de 350 843$ ou 1750 euros, da sócia Maria
de Lurdes Machado.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelo sócio Francisco Batista David, desde já nomeado ge-
rente, obrigando-se validamente a sociedade com a sua assinatura.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 13836935

VISEU

ARMAMAR

LUCIANO TOMÁS RIBEIRO FERREIRA, UNIPESSOAL

Sede: lugar de Santa Bárbara, freguesia e concelho
de Armamar

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 92/
000113; inscrições n.os 1 e 4; números e data das apresentações:
of. 1 e 2/000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, para os fins do
disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Registo Comercial, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Luciano Tomás Ribeiro Fer-
reira, por renúncia.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção se-

guinte:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à única quota pertencente ao sócio
José Augusto Comba.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
ao único sócio José Augusto Comba, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva, respeitante à alteração parcial refe-
rida.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Lúcio Rodrigues.
01367951

CARREGAL DO SAL

SPAGRE � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
CARVALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 62; identificação de pessoa colectiva n.º 500807680.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da Silva.
07222718



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 222 � 25 de Setembro de 200020 458-(98)

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LOCAIS  DE  INSCRIÇÃO  DE  NOVOS  ASSINANTES,

VENDA DE  PUBLICAÇÕES,
IMPRESSOS  E  ESPÉCIMES  NUMISMÁTICOS

Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM

 980$00 � € 4,89


