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AVEIRO

SANTA MARIA DA FEIRA

LISITO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2839/890904; identificação de pessoa colectiva
n.º 502213108; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 68/
990427.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foram depositados na pasta da sociedade
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 05951020

LISITO � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2839/890904; identificação de pessoa colectiva
n.º 502213108; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
141/980429.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foram depositados na pasta da sociedade
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 1997.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 05950791

PINTO FERREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2965/900216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502295899; inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
9 a 11/981130.

Certifico que pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de reforço do ca-
pital para 30 000 000$, sendo o aumento de 20 000 000$ realiza-
do em dinheiro, e alteração parcial do contrato quanto aos arti-
gos 3.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$; divide-se em duas quotas iguais de 15 000 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Avelino Gomes da
Rocha e Rosalina Ferreira Leite.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os geren-
tes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de qualquer um
deles.

Declaram que nem pela lei, nem pelo contrato, nem pela deli-
beração são devidas outras entradas.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 06972705

CASA DAS FERRAGENS DE ALBERTO
CASTRO & AVELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3582/920825; identificação de pessoa colectiva
n.º 502215119.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14814005

FERRAGENS CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3365/911212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502666790.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813785

QUATRIS � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5728/981021; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298437.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813696

LI JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3477/920403; identificação de pessoa colectiva
n.º 502748940.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813700

IMOPISO � IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3972/940104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503118583.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813874
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MÁRIO FREITAS � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4921/961115; identificação de pessoa colectiva
n.º 503775061.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813831

SOCOPREVE � SOCIEDADE DE COMPRA
E VENDA DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4859/961003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503754854.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813866

VALENTE & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2717/890329; identificação de pessoa colectiva
n.º 502133201.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813793

I. A. S. IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4225/941018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503309257.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813807

JUSTAR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5165/970723; identificação de pessoa colectiva
n.º 503776408.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813378

RESENDE SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4910/961121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503773123.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813815

JORGE VIEIRA & SOFIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5406/980216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091344.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09540725

MILHEIRO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1415/781009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500785872.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14807722

LUSA-OCEANOS � IMPORTAÇÃO DE CERÂMICAS
E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6022/990630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504755200.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07924232

JOAQUIM FONTES TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1831/830407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501368639.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12518948

CRISAMIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2578/881124; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070838.
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Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12518964

MANDAFAMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E SEUS DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5004/970225; identificação de pessoa colectiva
n.º 503850659.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12518980

CLÍNICA DENTÁRIA DE ESPARGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5201/970915; identificação de pessoa colectiva
n.º 503967890.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12518972

J. CORREIA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1566/800721; identificação de pessoa colectiva
n.º 501064400.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807676

FERNANDO DE OLIVEIRA ALMEIDA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2508/880721; identificação de pessoa colectiva
n.º 502015144.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12518999

MEDIFEIRA � MÉDICOS DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3390/920109; identificação de pessoa colectiva
n.º 502686685.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813840

ANTÓNIO CRUZ BERNARDES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6590/001002; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 19/001002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de constituição, sendo único sócio António Luís da
Cruz Bernardes, casado com Fernanda Rosa da Silva Murteira na
comunhão de adquiridos, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Cruz Bernardes � Socie-
dade Unipessoal, L.da, com sede no Parque de Jogos de Sanfins,
freguesia de Sanfins, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da
sociedade poderá transferir a sua sede para outro local do mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encer-
rar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação
social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em ocupação de tempos livres, cultura,
desporto, entretenimento, eventos e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deci-
são do sócio único, fica a cargo deste, o qual desde já é nomeado
gerente, podendo, designadamente, nomear gerentes.

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

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a socie-
dade obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os ca-
sos devem observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente a 100 ve-
zes o capital social.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12945846

CASA DO PINHAL � CONTABILIDADE E PAPELARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5530/980427; identificação de pessoa colectiva
n.º 504150138.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07852649

BERSANI � CORTE E COSTURA PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5604/980707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504216988.
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Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12082538

LAPACORK, PRODUTOS DE CORTIÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5916/990401; identificação de pessoa colectiva
n.º 504335081.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12083160

CORTICEIRA � TEÓFILO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2608/881227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502083735.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807587

TANGERINA � VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4697/960422; identificação de pessoa colectiva
n.º 503657409.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813904

ESPECIALIDADES TERAPÊUTICAS DA FEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5936/990414; identificação de pessoa colectiva
n.º 504332074.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813998

ALUPLAS � CÁPSULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2876/891024; identificação de pessoa colectiva
n.º 502250607.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807692

AMÉRICO COELHO RELVAS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 688/680413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500019908.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807684

SONO LINDO � LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3978/940113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503126080.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813734

MANUELA & SACRAMENTO � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5509/980408; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134043.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813653

ASSUNÇÃO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1958/850201; identificação de pessoa colectiva
n.º 501548360.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813670

ELCOR � EMPRESA CORTICEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3105/901212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502465573.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813718



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 2 de Novembro de 2000 23 240-(9)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
VALENTE & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5163/970722; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951323.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813742

CORTIÇAS LAMOSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1293/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500706751.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807552

GOMES INÁCIO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 564/640127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500128235.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813262

TRIO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6000/990609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504486527.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813211

DISSOLTIN � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DISSOLUÇÕES, COLAS E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2113/860416; identificação de pessoa colectiva
n.º 501656278.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813254

EXPOLOTES E STOCKS DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5043/970401; identificação de pessoa colectiva
n.º 503858862.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813661

CORINTER � CORTICEIRA INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1295/771202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500704325.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807544

SEARA, PADARIA E CONFEITARIA, SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3723/930219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502948230.

Certifico que em 27 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14795450

P2 + F � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2351/871008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501884530.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813890

MAXISOLAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5133/970630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118625.

Certifico que em 28 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07881410

ALUMIFEIRA � ALUMÍNIOS DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2970/900219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298693.
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Certifico que em 28 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800403

FRANCLIM PRATA � DISTRIBUIÇÃO
DE LUBRIFICANTES E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5333/980108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241338.

Certifico que em 28 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12990027

CARLOS MANUEL SANTOS BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5415/980220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133926.

Certifico que em 28 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800411

MANUEL BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1267/770912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500681287.

Certifico que em 23 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

1 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12991910

PNEUS SANTA MARIA DE LAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5158/970717; identificação de pessoa colectiva
n.º 503946850.

Certifico que em 30 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12988367

GOMES & CAMBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3912/931028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503113620.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14800128

MANUEL ALVES RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1674/811112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501196161.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807455

ARAÚJO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1621/810528; identificação de pessoa colectiva
n.º 501181903.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 11558920

MANUEL VALENTE & RODRIGUES � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5992/990531; identificação de pessoa colectiva
n.º 504500619.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813750

H. R. D. IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5963/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504403923.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813777

RESTAURANTE SNACK BAR RIALMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4631/960221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503646849.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813769

DROGARIA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2693/890315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502130911.
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Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552332

ADOLFO CORREIA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3178/910128; identificação de pessoa colectiva
n.º 502507454.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552260

MANUEL DE PINHO AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2694/890315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502130903.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552375

FERNANDO CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2183/861024; identificação de pessoa colectiva
n.º 501738045.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552278

MANUEL GOMES DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2236/870216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501782087.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552286

ARLINDO TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5296/971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502224703.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 14813858

MANOUCI � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 544/620906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500031770.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09552294

TINOCO & GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5599/980702; identificação de pessoa colectiva
n.º 504221264.

Certifico que em 29 de Junho de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 13807714

SÃO JOÃO DA MADEIRA

FERSICOURO � COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1823/20001010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20001010.

Certifico que entre António Alves da Silva e mulher, Maria de
Jesus Fernandes da Silva, casados na comunhão de adquiridos, na-
turais, ele, da freguesia e concelho de São João da Madeira, e ela
da freguesia de Mouços, concelho de Vila Real, residentes na Rua
Columbano, 86, em São João da Madeira, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERSICOURO � Comércio de
Peles, L.da, com sede na Rua do Brasil, 548, freguesia e conce-
lho de São João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, representações, importações
e exportação de peles e couro e acessórios e componentes para
calçado.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital soci-
al, mediante deliberação unânime.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio, e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, 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 so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117234

CONSTRUÇÕES AZEVEDO LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1822/951130; identificação de pessoa colectiva
n.º 503554332; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 3/
20001009.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-referida, foi
aumentado o capital social de 450 000$ para 4 009 640$, sendo
o aumento de 3 559 640$ realizado em dinheiro e subscrito pe-
los sócios em reforço e na proporção das suas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de
sociedade, tendo, em consequência, os artigos 1.º e 3.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a denominação de Construções Azevedo Luís,
L.da, e tem a sua sede na Rua de José Régio, 175, lugar do
Parrinho, na cidade de São João da Madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
20 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

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

12 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 12117218

VALE DE CAMBRA

ARSOPI � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
ARLINDO S. PINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 89/741024; identificação de pessoa colectiva n.º 500031061;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 23; nú-
meros e data das apresentações: 1/3/001011.

Certifico que foi depositada a certidão de óbito de Arlindo
Soares de Pinho e a fotocópia da acta n.º 103, de 30 de Maio de
2000, da sociedade em epígrafe, das quais consta:

Cessação de funções do presidente do conselho de administra-
ção, Arlindo Soares de Pinho, em 27 de Fevereiro de 2000, por
morte.

Nomeação do administrador Armando Costa Leite de Pinho
para o cargo de presidente do conselho de administração em 30
de Maio de 2000.

Facto: nomeação de um administrador para preenchimento da
vaga existente.

Administrador: José António Abrantes Soares de Almeida, ca-
sado.

Data da deliberação: 30 de Maio de 2000.

Conferida. Está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graciete
Maria de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 10649786

RIOCAT � CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 382/900426; identificação de pessoa colectiva n.º 502335084;
entrega n.º 1.

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

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Graciete Ma-
ria de Fátima Alves Pedro Cunha e Silva. 10649794

BEJA
SERPA

IRMÃOS SARGENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 175/
911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502670185; data de
entrega e depósito dos documentos: 001009.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referen-
te ao ano de 1998.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
João Monteiro. 07229550

BRAGA
BRAGA

GONÇALVES & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1204/
760701; identificação de pessoa colectiva n.º 500604924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321422
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ROCHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1841/
820408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768606

NETSTATION � CÓPIAS E IMPRESSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6244/
990305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07312970

MIOSOTIS � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3859/
930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502971487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07300751

BOTELHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2955/
890913; identificação de pessoa colectiva n.º 502217430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07301618

CEI � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2524/
871020; identificação de pessoa colectiva n.º 501888497.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07301588

TALHO CORNÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2712/
880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502021233.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11786361

SOSERFIS � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2713/
880812; identificação de pessoa colectiva n.º 502021209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11786779

PEREIRA, CASANOVA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2133/
850704; identificação de pessoa colectiva n.º 501494570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11756268

MOURA & TAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4562/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503380490.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11756780

NORLUB�S SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3636/
920511; identificação de pessoa colectiva n.º 502769262.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07320272

EURO-OLIMPICA II � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4565/
950321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12893803

GRAÇA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 777/
650428; identificação de pessoa colectiva n.º 501094806.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11756373

GPF � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5941/
980609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07321066

RUI & CELESTE CAMACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4716/
950725; identificação de pessoa colectiva n.º 503470775.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07353111

MARROQUINARIA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4171/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503141992.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11786701

JOSÉ MOREIRA VILAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3397/
910221; identificação de pessoa colectiva n.º 502609656.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12882151

PARADELA � PÃO QUENTE E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5893/
980428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11786728

SEGUREXPRESSO � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4807/
951031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12894257

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ESPORÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3188/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502309849.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12894508

VALTER FERREIRA DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4991/
960401.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12882127

ROLA BEM � VENDA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4949/
960226.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 07301790

DAV � ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA
DE TORNEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5669/
971119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12893935

SERRALHARIA GRACIOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5650/
971104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 12894460
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CASTROSCONSTROI � CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6178/
990112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Ma-
ria Gonçalves Guimarães. 11757183

S. C. I. R. SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IRMÃOS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5763/
880129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07352603

RESTAURANTE O JACÓ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4932/
960208.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas referente
ao ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12893889

CABECEIRAS DE BASTO

RURALBARTO � COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO
AGRO-FLORESTAL DE BASTO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrí-
cula n.º 5/961128; identificação de pessoa colectiva n.º 503760293;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/001010.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi regis-
tada a nomeação dos membros dos órgãos de administração e fis-
calização para o biénio de 1999-2000.

Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 1999.
Direcção: presidente, Joaquim Barroso de Almeida Barreto,

casado; vice-presidente, Maria Cristina Ferreira Sanches, casada;
secretário, Francisco Paulo Carvalho de Oliveira, solteiro, mai-
or; tesoureiro, Serafim Mourão Faria, casado; vogal, João Manuel
Pereira Picão, casado; suplentes: Armindo da Silva Morais e
Mota, casado, e Manuel da Silva Monteiro, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente, José António Costa Sousa, casado;
vice-presidente, Pedro Luís Fonseca Sousa de Jesus, solteiro,
maior; secretário, Domingos Fernandes Barroso, casado; suplen-
te, António Afonso Gonçalves Baptista, casado.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Manuel José
Teixeira Leite Veiga. 10659056

GUIMARÃES

MANUEL MACEDO CARVALHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padre João Pimenta, 120, Aldão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6801; identificação de pessoa colectiva n.º 504787144; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20000904.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde cons-
ta a dissolução e o encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Cristina Mo-
reira da Silva. 14823969

MATOS & MARTINHO, L.DA

Sede: Rua dos Mártires, Monte Largo, Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1411; identificação de pessoa colectiva n.º 500738912; inscri-
ção n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e da-
tas das apresentações: 27/20000721 e 50/20000907.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 100 482 000$, sendo 70 000 000$
por conversão de suprimentos e 30 482 000$ em dinheiro, alte-
rando o artigo 4.º do pacto social, ficando o mesmo com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000
de euros, dividido em quatro quotas iguais de 250 000 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actuali-
zado do contrato da sociedade.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14831031

TOVICAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Pisca, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4750; identificação de pessoa colectiva n.º 503366528; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e datas das apresentações:
8/20000704 e 5/20000907.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi de-
positada a fotocópia da acta onde consta a nomeação dos órgãos
sociais.

Conselho de administração: Salvador Fernando Caetano; vogais:
Salvador Acácio Martins Caetano e António Marques Vieira.

Fiscal único: António Anjos F. Brandão & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
José dos Anjos (revisor oficial de contas); fiscal suplente: Jónatas
de Jesus Margarida (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Sil-
va. 14830639

TOVICAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Pisca, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4750; identificação de pessoa colectiva n.º 503366528; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 4/20000907.
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Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação do conselho fiscal e introdução do fiscal único.

Artigo alterado: 16.º do pacto social.
Nomeados: António Anjos, Jorge e Silva � Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, representada por António José dos
Anjos, revisor oficial de contas; suplente, Fernando Teixeira Bran-
dão, revisor oficial de contas.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14830582

TMR � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Couros (Ilha do Sabão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5828; identificação de pessoa colectiva n.º 504129996; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356921

S. AI. G. � SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA
E INFORMÁTICA DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 796, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5633; identificação de pessoa colectiva n.º 503951269; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356956

GLOBAL � OCEANOS � AGENCIAMENTO
EM TRANSPORTES ADUANEIROS, L.DA

Sede: Rua do Colégio Militar, lote 10, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6247; identificação de pessoa colectiva n.º 504412060; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356948

TRAÇO BRANCO DESIGN � SOCIEDADE, L.DA

Sede: Edifício Quinta do Mosteiro, lote 4, 6.º, direito,
Costa, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6526; identificação de pessoa colectiva n.º 504601016; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356964

MANUEL DO VALE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Capitão Alfredo Guimarães,
Centro Comercial Castelo, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6446; identificação de pessoa colectiva n.º 504593943; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356972

COMÉRCIO DE TÊXTEIS MARCO FERREIRA
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Colégio Militar, lote 10, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6545; identificação de pessoa colectiva n.º 504714376; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356930

JOÃO FREITAS � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Barreiro, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5903; identificação de pessoa colectiva n.º 504129449; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359521

TEXGNI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Pinheirinho, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3568; identificação de pessoa colectiva n.º 502466294; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359661

EMÍLIA FERREIRA ANTUNES & ABREU, L.DA

Sede: Barreiro, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3666; identificação de pessoa colectiva n.º 502547103; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12353132
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CONSTRUÇÕES JERÓNIMO PEREIRA MACHADO, L.DA

Sede: Ardão, Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5769; identificação de pessoa colectiva n.º 504068270; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359793

RUINE � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Ana Lopes Correia, Selho (São Jorge),
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2849; identificação de pessoa colectiva n.º 501923586; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359742

CEGUIL � REPRESENTAÇÕES DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua do Comendador Padre Borges, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1478; identificação de pessoa colectiva n.º 500841810; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12355933

JOANA DE FREITAS MENDES & C.A, L.DA

Sede: Mercado Municipal, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 961; identificação de pessoa colectiva n.º 500366314; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356212

MACEDO, FERREIRA & C.A, L.DA

Sede: Praça dos Heróis da Fundação, 68, São Paio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 681; identificação de pessoa colectiva n.º 500173869; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356506

TOVITE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Pisca, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 729; identificação de pessoa colectiva n.º 500286540; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12360511

DOMINGOS DE FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, 83, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6158; identificação de pessoa colectiva n.º 504276689; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12360538

BEBÉ CLASSE � EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Casas Novas, Infias, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5179; identificação de pessoa colectiva n.º 501465081; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356794

SAMPAIO & FILHO, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 226, 1.ª cave
AE/AF, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5641; identificação de pessoa colectiva n.º 503951064; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356735

HEITOR TRUGANO MEIRELES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Eduardo Almeida, 664, Oliveira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3410; identificação de pessoa colectiva n.º 502360402; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356743
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ECOCOURO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PELES, L.DA

Sede: Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, 268,
Fermentões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4986; identificação de pessoa colectiva n.º 503521116; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356751

CONFECÇÕES ALBERTINO, L.DA

Sede: Conca, Gondar

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3441; identificação de pessoa colectiva n.º 502383577; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359882

MILANA TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Esperança, Pencelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4263; identificação de pessoa colectiva n.º 502990716; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356760

OVL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua do Alfageme de Santarém, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4674; identificação de pessoa colectiva n.º 503313122; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356778

PROJECOVAS � GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Urbanização das Trofas, bloco 19, rés-do-chão,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5275; identificação de pessoa colectiva n.º 503716405; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12356786

INFLAÇÃO NEGATIVA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Gaveto das Ruas de São Francisco
e Praça da República do Brasil, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5207; identificação de pessoa colectiva n.º 503674974; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/20000904.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 602 410$, em dinheiro, alteran-
do o artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 5.º do pacto social, ficando os
mesmos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de 3000 euros, perten-
cente ao sócio Joaquim de Freitas Batista, e duas iguais de
1000 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade ficam afectas
aos sócios Joaquim de Freitas Batista e Carlos Francisco Marti-
nho de Freitas Batista, que são nomeados gerentes, e à sócia
Mónica Maria Martinho de Freitas Batista, que mantém a gerên-
cia.

Que as importâncias do aumento deram já entrada na caixa
social, não sendo exigida pela lei ou pelo contrato a realização
de outras entradas.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actuali-
zado do contrato da sociedade.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14823977

SOFONTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Quinta da Fonte, São Miguel das Caldas de Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4116; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 47/
20000928.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação dos membros do conselho de administração para o
triénio de 1999-2000: presidente, José Manuel Ferreira Gonçal-
ves Arantes; vogais: Vítor Manuel da Cunha Abreu e José João
Neves Ferreira de Magalhães.

29 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14840910

CALSUAVE � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Monte Alvar, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4207; identificação de pessoa colectiva n.º 502967234; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356980

FIDAR � FIAÇÃO DE GONDAR, L.DA

Sede: Novais, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1289; identificação de pessoa colectiva n.º 500709300; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12357006
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INCOTEX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Novais, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 861; identificação de pessoa colectiva n.º 500138168; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12356999

FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: Covas, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 500945845; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12355941

JOVITAL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Aldão de Cima, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2783; identificação de pessoa colectiva n.º 501870989; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12353116

SOARES & MACHADO, L.DA

Sede: Atainde, Lordelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1995; identificação de pessoa colectiva n.º 501257217; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

3 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12360546

SILVA MARTINS & BATISTA, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 111, São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1854; identificação de pessoa colectiva n.º 501186573; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrições n.os 29 e 30; números e
data das apresentações: 9, 10 e 11/20000904.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 48 200$, em dinheiro, alterando
o artigo 3.º do pacto social, ficando o mesmo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 90 000 euros,
pertencente ao sócio Artur Augusto Pereira Martins, e outra de
10 000 euros, pertencente à sócia Ana de Fátima Alves Teixeira
Martins.

Mais certifico que consta da escritura de aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de Joaquim de
Freitas Batista e a sua autorização para que o seu apelido «Ba-
tista» continue a fazer parte da firma social.

Mais certifico que foi depositado o texto completo e actuali-
zado do contrato da sociedade.

28 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 14823985

MINIMERCADO SANTA LUZIA, L.DA

Sede: Santa Luzia, Guardizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4489; identificação de pessoa colectiva n.º 503175277; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359823

MACHADO & CASTRO, L.DA

Sede: Outeiro Levado, Selho (São Cristóvão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3164; identificação de pessoa colectiva n.º 502166177; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12353078

MALHAS QUINVITAL, L.DA

Sede: Barridinho, Selho (São Cristóvão), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3007; identificação de pessoa colectiva n.º 502019085; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12349470

TELES & C.A, L.DA

Sede: Monte, lote 4, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6771; identificação de pessoa colectiva n.º 502129565; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359840

J. P. M. � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Moinho do Buraco, Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5219; identificação de pessoa colectiva n.º 503675148; data da
apresentação: 20000625.
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Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12353060

R2FC � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Paços de Cima, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5326; identificação de pessoa colectiva n.º 503738557; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359831

MINIMERCADO PEVIDÉM, L.DA

Sede: Rua de D. Guilherme Augusto, 1076, loja 9,
Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6582; identificação de pessoa colectiva n.º 504715445; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12358606

FRANCISCO DE ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Mouril, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3926; identificação de pessoa colectiva n.º 502741325; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12349496

ANTÓNIO SALGADO & C.A, L.DA

Sede: Outeiro, lote 7, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5913; identificação de pessoa colectiva n.º 504130897; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12358630

PIUTES � MALHAS, L.DA

Sede: Piutes, Gondar

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6543; identificação de pessoa colectiva n.º 504680994; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12349305

BERINE � ALIMENTOS E PRODUTOS PARA ANIMAIS
DE COMPANHIA E AQUAROFILIA, L.DA

Sede: Galeria Comercial do Toural, loja 31, fracção AH,
Largo do Toural, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3789; identificação de pessoa colectiva n.º 502627751; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12360490

ZUDIJÓIAS � JOALHEIROS, L.DA

Sede: Rua do Padre José Gonçalves, Selho (São Jorge),
Pevidem, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5652; identificação de pessoa colectiva n.º 503964646; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12349283

CLÍNICA VETERINÁRIA DE SANTA LUZIA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 159, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2537; identificação de pessoa colectiva n.º 501706119; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12360503

ADÍLIA DE JESUS & FILHOS, L.DA

Sede: Bairro do Salgueiral, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5757; identificação de pessoa colectiva n.º 504070266; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12355925

TECETELA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Aldeia de Redemoinhos, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2098; identificação de pessoa colectiva n.º 501335390; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 12355950
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JOROPLAS � ARTIGOS DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Rua dos Cuteleiros, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3220; identificação de pessoa colectiva n.º 502194367; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12352748

FERNANDO ROCHA � JOALHEIRO, L.DA

Sede: Parque Industrial da Ponte, Rua B, lote E-6, Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4127; identificação de pessoa colectiva n.º 502921161; data da
apresentação: 20000622.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12358614

VARZEATRÓNICA � ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Rua de D. Guilherme Augusto, à vila de Pevidem,
Selho (São Jorge), Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5130; identificação de pessoa colectiva n.º 503629537; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 21999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359920

PLÁSTICOS BOUCINHA, L.DA

Sede: Robalo, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3592; identificação de pessoa colectiva n.º 502491663; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359580

F. M. FERREIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Piútes, Gondar, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2905; identificação de pessoa colectiva n.º 501974385; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12352977

PALCONTES � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Sede: Rua de 4 de Outubro, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2915; identificação de pessoa colectiva n.º 501990364; data da
apresentação: 20000626.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas de
1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12359718

TERRAPLANAGENS GONÇALVES, L.DA

Sede: Pedroso, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3196; identificação de pessoa colectiva n.º 502191554; data da
apresentação: 20000625.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade acima mencionada relativo à prestação de contas
de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
e Castro Lopes. 12353000

VILA NOVA DE FAMALICÃO

SÓNIA BELO � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5606/000912; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 28/000912.

Certifico que entre Sónia Maria de Carvalho e Sousa Belo, ca-
sada sob o regime de comunhão de adquiridos com Francisco José
Pinto da Silva, e Domingos Agostinho Coelho da Silva, casado
sob o regime de comunhão geral com Maria de Lurdes Alves
Batista, foi constituída a sociedade acima referida, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sónia Belo � Têxteis, L.da,
e tem a sua sede na Urbanização de Penelas, bloco B, loja 3, fre-
guesia de Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio,
importação e exportação de artigos de vestuário. Importação de
matérias-primas e subsidiárias para o respectivo fabrico.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, incluindo automóveis;
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b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e re-

alizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

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

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quo-
tas a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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, adjudica-
ção 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.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212772

PERESTRELO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1474/830420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501404732; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 08189650

GESQUA � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4829/981126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504289918; data: 000629.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 13940023

TRANSPORTES MACHADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3554/940623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242233; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/
990215.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
1997.

Conferi e está conforme.

6 de Setembro de 1999. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212110

TERRANTAS � TERRAPLANAGENS DE ANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5601/000904; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/000904.

Certifico que entre Amadeu Simões da Silva e mulher, Maria
da Conceição Rocha de Sousa, casados sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade acima referida,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TERRANTAS � Terraplanagens
de Antas, L.da, tem a sua sede no lugar de Queijões, freguesia de
Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto terraplanagem.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio Amadeu Simões da
Silva, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Maria da Con-
ceição Rocha de Sousa.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 25 000 euros, mediante delibe-
ração unânime da assembleia geral.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições que forem deliberados
em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; a cessão de quotas a estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, a quem é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo
lugar.

5.º

1 � A gerência, administração e direcção da sociedade e a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence ao sócio Amadeu Simões Silva, que desde já fica nomeado
gerente.

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

3 � Fica proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos es-
tranhos aos negócios sociais, designadamente abonações, fianças
e letras de favor ou quaisquer outros documentos estranhos aos
negociais sociais sob pena de ser responsável, individualmente,
pelas obrigações que assim contrair e pelos prejuízos que causar
à sociedade

6.º

Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para re-
serva legal, serão aplicados nos termos em que for decidido em
assembleia geral.

7.º

Quando a lei não exigir outros prazos e formalidades, a con-
vocação das assembleias gerais, far-se-á por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212217

SUPER TALHO FAMALICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3598/940919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503289442; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
000905.

Certifico que foi deliberado alterar os artigos 3.º e 4.º do pac-
to social, os quais passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e demais bens e valores constantes da escrita social, é de
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500 000$, dividido em duas quotas: uma de valor nominal de
300 000$, pertencente ao sócio Manuel Ribeiro de Sousa, e ou-
tra de valor nominal de 200 000$, pertencente a sócia Carmelin-
da Ribeiro da Rocha.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida, pelo já gerente Manuel Ribeiro de Sousa, e pela nova só-
cia Carmelinda Ribeiro da Rocha, desde já nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos, contratos ou
documentos de responsabilidade, é suficiente a assinatura de um
gerente.

§ 2.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente fianças,
letras de favor e ou actos semelhantes.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212284

MESQUITA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5602/000905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/000905.

Certifico que entre José António da Conceição Nogueira da Sil-
va, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Suzana
Maria Oliveira Brito Silva, e António Manuel Miranda Mesqui-
ta, casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Carla
Maria da Silva Oliveira Veiga Mesquita foi constituída a socie-
dade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mesquita & Nogueira, L.da, tem a
sua sede na Rua Tojal, 5, freguesia de Abade de Vermoim, con-
celho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou quaisquer outras formas de representa-
ção social.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de acabamento, no-
meadamente colocação de tectos falsos, revestimentos de paredes
e tectos, fabricação de painéis, figuras em gesso.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Ma-
nuel Miranda Mesquita e José António Conceição Nogueira Silva.

§ único. Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimen-
tos de que a sociedade carecer, nos termos e condições que fo-
rem deliberados em assembleia geral.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; a cessão de quotas a estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, a quem é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo
lugar.

5.º

1 � A gerência, administração e direcção da sociedade e a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tencem aos dois sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos é necessário a assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas
as percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado
o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

Quando a lei não exigir outros prazos e formalidades, a con-
vocação das assembleias gerais, far-se-á por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212314

PATIAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PAVIMENTOS
DE TIJOLO ARMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5599/000830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212830; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
12/000830.

Certifico que foi deliberado alterar o contrato social no que
concerne ao artigos 1.º, 4.º, corpo do artigo 6.º e seu § 1.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PATIAL �  Sociedade In-
dustrial de Pavimentos de Tijolo Armado, L.da, tem a sua sede na
Rua do Padre Zeferino José Sampaio, 855, sala 2, freguesia do
Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 600 000$ e está dividido em seis quotas iguais do valor nomi-
nal de 600 000$, três pertencentes ao sócio José da Silva Macha-
do, e uma a cada um dos sócios Sílvia Cláudia Moreira Macha-
do, Luís Filipe Moreira Machado e Paula Raquel Moreira
Machado.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, competem aos gerentes a nomear em assembleia geral, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio José da Silva Machado.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus, actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 13936158

SOCIAFRO � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
AGRO-INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1451/830301; identificação de pessoa colectiva
n.º 501359966; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12314773

FÁTIMA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1366/820504; identificação de pessoa colectiva
n.º 501292217; data: 000612.
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Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321869

DILIVA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 215/640427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500085633; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 12314781

RECAUCHUTAGEM FAMALICENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2978/920615; identificação de pessoa colectiva
n.º 502784121; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321435

LIGIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1560/840918; identificação de pessoa colectiva
n.º 501622438; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321400

J. O. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4418/971027; identificação de pessoa colectiva
n.º 504006754; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 01234765

VIÚVA DE ANTÓNIO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 738/761008; identificação de pessoa colectiva
n.º 500628858; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321885

CONFECÇÕES AVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3722/950323; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389110; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321893

CAREL � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2476/900208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502292997; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321591

ENES & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 206/630429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506345; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 12321923

MANUEL MACHADO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2489/900313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502310618; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321907

GUEDES & ARAÚJO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5607/000913; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/000913.

Certifico que entre:
1.º Francisco António Oliveira Guedes Ferreira, número de

identificação fiscal 129592765, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com a segunda outorgante;

2.º Maria Angelina da Silva Araújo Ferreira, número de iden-
tificação fiscal 145927920, casada com o primeiro outorgante;

3.º Ricardo Araújo Guedes Ferreira, número de identificação
fiscal 194885239, casado sob o regime da comunhão de adquiri-
dos com a quarta outorgante;

4.º Angelina Manuela Salgado Faria Ferreira, casada com o ter-
ceiro outorgante;

5.º Carla Maria Araújo Guedes Ferreira, número de identifica-
ção fiscal 207972184, casada sob o regime da comunhão de ad-
quiridos com o sexto outorgante;

6.º Adelino Matias Marques Fernandes, já referido, casado com
a quinta outorgante,
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foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo se-
guinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guedes & Araújo � Imobi-
liária, S. A., e tem a sua sede na Avenida da Restauração, lugar
de Monte-Alvar, freguesia de Joane, do concelho de Vila Nova
de Famalicão.

2 � Por simples deliberação do administrador único pode ser
mudada a sede social dentro do concelho ou concelhos limítro-
fes, estabelecer delegações, sucursais, filiais, agências, dependên-
cias ou qualquer outra forma de representação social, em qual-
quer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sua duração é por tempo indeterminado e tem o seu início a
partir de hoje.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de promoção
imobiliá-ria, compra, venda e arrendamento de bens imobiliários.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, encontra-se todo ele
subscrito e realizado em dinheiro e é representado por 20 000 ac-
ções ao portador com o valor nominal de 10 euros cada, em títu-
los de 100 acções.

2 � O administrador único, por uma ou mais vezes e dentro
do prazo legalmente previsto, poderá deliberar o aumento de ca-
pital social até ao montante de 2 000 000 de euros, podendo para
tal emitir acções de todas as classes contempladas na lei, mas
sempre ao portador.

3 � Em todos os aumentos de capital social será dada prefe-
rência aos accionistas, na proporção das acções que possuírem e
nos termos ao número anterior.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos, das acções serão de-
vidamente numerados e assinados pelo administrador único.

ARTIGO 5.º

A transmissão, entre vivos, de acções ao portador efectua-se
pela entrega dos títulos, dependendo da posse dos mesmos o exer-
cício do direito de sócio.

ARTIGO 6.º

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

2 � A sociedade, observando estritamente os condicionalismos
legais aplicáveis, poderá adquirir acções próprias ou alheias, bem
como posições sociais, acções, quotas, quinhões ou participações
financeiras e outras sociedades e fazer sobre eles as operações
mediante parecer do fiscal único.

3 � As acções próprias adquiridas pela sociedade não terão re-
presentação na assembleia geral, nem vencerão dividendos.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 7.º

1 � A administração dos negócios e interesses sociais será
exercida por um administrador único.

2 � O administrador único será eleito pelo prazo de quatro
anos, podendo ser reeleito uma e mais vezes.

ARTIGO 8.º

1 � Ao administrador único são conferidos os mais amplos
poderes para deliberar sobre todos os negócios referentes à socie-
dade, nomeadamente:

a) Gerir as actividades da sociedade, praticando todos os quo-
tas e operações inserivéis no seu objecto social;

b) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, bem
como realizar quaisquer operações de crédito não proibidas por
lei;

c) Adquirir, alienar ou por qualquer forma, obrigar bens e di-
reitos, mobiliários ou imobiliários, tomar e ou dar de arrendamen-
to ou exploração quaisquer prédios, fracções ou parte dos mes-
mos;

d) Subscrever acordos de cooperação com outras empresas;
e) Representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente,

propor quaisquer acções, confessá-las, desistir ou transigir bem
como comprometer-se em arbitragem;

f) Delegar nos termos da lei os poderes que entender, consti-
tuir mandatários da sociedade e fixar-lhes as atribuições respec-
tivas.

2 � Carece de deliberação da assembleia geral a alienação de
património imobiliário próprio da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura do administrador
único.

CAPÍTULO IV

Fiscal único

ARTIGO 10.º

A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbirá a
um fiscal único, e um suplente, com as atribuições designadas na
lei, eleitos pela assembleia geral por um período de quatro anos,
devendo este ser revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que de-
tiverem um mínimo de 500 acções.

2 � A cada grupo de 500 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de menor número de acções

poderão agrupar-se de forma a completar o número mínimo exi-
gido, devendo designar, por acordo, um só entre eles para os re-
presentar na assembleia geral, comunicando tal designação com
uma antecedência de cinco dias úteis relativamente à data da reu-
nião por carta dirigida ao presidente da mesa, com as assinatu-
ras reconhecidas notarialmente ou certificadas pela sociedade.

4 � Os accionistas poder-se-ão fazer representar na assembleia
geral nos termos dos artigos 380.º e 381.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por quatros anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

1 � As assembleias gerais ordinárias reúnem-se anualmente
para os efeitos prescritos na lei, dentro dos três primeiros meses
de cada ano, e terão lugar na sede ou qualquer outro lugar esco-
lhido pelo administrador único, com o acordo do presidente da
assembleia geral.

2 � As assembleias gerais extraordinárias reúnem-se sempre
que a sua convocação for requerida pelo administrador único,
fiscal único ou pelos accionistas que representem, pelo menos,
10% do capital social.

3 � Os accionistas que requeiram a reunião da assembleia ge-
ral indicarão obrigatoriamente e com precisão os assuntos a in-
cluir na ordem do dia e a justificação subjacente à necessidade
da realização da reunião.
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ARTIGO 14.º

1 � Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira
convocatória devem estar presentes ou representados accionistas
que determinam, pelo menos, acções correspondentes a 50 % do
capital social.

2 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presi-
dente da respectiva mesa ou quem legalmente o substitua, no
prazo e pelos meios estabelecidos na lei.

3 � Quando a assembleia geral regularmente convocada não
puder funcionar por insuficiência do capital presente, haverá nova
reunião a efectuar entre 15 e 30 dias subsequentes, que funcio-
nará independentemente do capital presente.

ARTIGO 15.º

Sem prejuízo do disposto na lei para casos especiais, as deli-
berações das assembleias gerais serão tomadas por maioria ab-
soluta dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capi-
tal social representado.

CAPÍTULO VI

Balanços e dividendos

ARTIGO 16.º

1 � Os lucros líquidos depois de deduzidos da percentagem
para o fundo de reserva legal, serão distribuídos pela forma que
a assembleia geral deliberar.

2 � Pode a assembleia geral deliberar que seja distribuído me-
nos de metade dos lucros apresentados em cada exercício.

3 � Sob proposta do administrador único pode a assembleia
geral deliberar a constituição de fundos, bem como de reservas
destinadas à estabilização de dividendos e seu reforço e dimi-
nuição.

4 � Pode o administrador único, com consentimento do fis-
cal único, fazer adiantamentos sobre lucros.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.

ARTIGO 18.º

No caso de dissolução, compete à assembleia geral, designar
liquidatários, determinando o modo como ela se deverá proces-
sar.

CAPÍTULO VIII

Disposições complementares

ARTIGO 19.º

As remunerações ou senhas de presença a atribuir aos mem-
bros aos corpos sociais serão fixados pela assembleia geral, sob
proposta do administrador.

ARTIGO 20.º

Os casos omissos serão regulados por deliberação dos accio-
nistas, devidamente tomadas em assembleia geral e pelos
normativos aplicáveis.

ARTIGO 21.º

É estipulado o foro da comarca da sociedade, com expressa re-
núncia a qualquer outro, para dirimir todos os litígios apondo esta
aos accionistas, seus herdeiros ou representantes.

ARTIGO 22.º

Para o primeiro quadriénio ficam desde já nomeados os seguin-
tes elementos dos órgãos sociais:

Administrador único: Francisco António Oliveira Guedes Fer-
reira.

Assembleia geral: Ricardo Araújo Guedes Ferreira, presiden-
te; Carla Maria Araújo Guedes Ferreira, secretária.

Fiscal único: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º,
direito, Porto, representada pelo Dr. Joaquim Manuel Ribeiro da
Silva, revisor oficial de contas n.º 940, residente na Avenida de
Londres, bloco 3 C, rés-do-chão, em Guimarães; suplente, Dr. Rui
Alberto Machado de Sousa, revisor oficial de contas n.º 668, com
residência na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 10613323

DILIVA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 215/640427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500085633; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
21/000911.

Certifico que foi deliberado:
Aumento de capital do montante de 964 000$, realizado por in-

corporação de reservas livres, e alteração parcial do pacto, con-
sistente na modificação do artigo 4.º, ficando a constar:

Capital: 2 000 000 euros, dividido em 400 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

Conferi e está conforme.

A Ajudante Principal, Hermínia da Conceição Nunes Coelho
Lopes. 11212403

OFI � OFICINA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4438/971126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023969; inscrição n.º 2; números e data das apresentações:
26 e 27/000907.

Certifico que foram designados gerentes:
Nomeados: Amadeu José da Silva Carneiro e Jorge Manuel

Martins Ferreira, casados.
Data da deliberação: 15 de Maio de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212365

MOREIRA & FURTADO � MONTAGENS DE MÓVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4356/000913; inscrição n.º 5; número e data da apre-
sentação: 19/000913.

Certifico que foi deliberado:
a) Delibera aumentar como efectivamente aumenta o capital so-

cial da dita sociedade de 400 000$ para 1 503 615$, reforçando
a sua quota de 400 000$ com a quantia de 1 103 615$, ficando
assim com uma quota de valor nominal de 1 503 615$;

b) Mudar a sede social do lugar de Valdossos, freguesia de
Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, para a Rua de Al-
ves Roçadas, Edifício Santo António Parque, loja 14, freguesia
de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão; e

c) Alterar o corpo do artigo 1.º e os artigos 3.º e 5.º do pacto
social, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Moreira & Furtado � Montagem
de Móveis, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de
Alves Roçadas, Edifício Santo António Parque, loja 14, fregue-
sia de Antas, concelho de Vila Nova de Famalicão.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores  constantes da escrita social, é de 1 503 615$,
correspondente à quota de igual valor nominal, pertencente ao só-
cio Aires da Silva Moreira.

ARTIGO 5.º

Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigíveis prestações su-
plementares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante
de 15 000 000$.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212543

D. MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 915/780925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500800375; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321516

TRANSOUTIZ � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5610/000914; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/000914.

Certifico que entre Manuel Araújo Ribeiro, casado sob o re-
gime de comunhão de adquiridos com Isabel Maria Oliveira Fer-
reira, e Carlos Araújo Ribeiro, casado sob o regime de comunhão
de adquiridos com Maria Amélia Menezes Guimarães, foi cons-
tituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSOUTIZ � Transportes Na-
cionais e Internacionais, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Guia, 192,
freguesia de Outiz, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho, ou para
concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mer-
cadorias.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 000$, representado por duas
quotas iguais do valor nominal de 5 000 000$, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

2 � Os sócios realizaram em dinheiro apenas metade das suas
quotas, devendo a restante parte ser realizada também em dinheiro
no prazo de um ano, a contar desta data.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao montante de 30 000 000$, mediante deliberação
da assembleia geral.

4 � Poderão os sócios celebrar contratos de suprimentos com
a sociedade, nas condições que também vierem a ser deliberadas
em assembleia geral.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remune-
rada ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-

tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferi-
do a esta, em primeiro lugar e em segundo lugar, aos sócios não
cedentes, o direito de preferência na aquisição.

7.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de retiradas
as percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado
o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212756

SNACK-BAR JOSÉ SILVA & MANUEL COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5065/990811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504509730; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 43/
000915.

Certifico que foi deliberado alterar no pacto social os n.os 1 e
2 do artigo 1.º, o n.º 1 do artigo 3.º e os n.os 2 e 3 do artigo 5.º,
o que tudo passa a ter seguinte nova redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Toon�s Caffé � Café Snack-
-Bar, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida de São Silvestre, 1766, loja
2, freguesia de Requião, concelho de Vila Nova de Famalicão.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Alberto Costa Ferreira
da Silva e José Emanuel Gomes Pereira.

5.º

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Alberto Costa
Ferreira da Silva e José Emanuel Gomes Pereira.

3 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11668679

CONFECÇÕES CALIFÓRNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2299/890413; identificação de pessoa colectiva
n.º 502147873; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
000606.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Alterar a denominação da sociedade de Confecções Califór-

nia, L.da, para T. D. P. � Têxteis Delfim Paiva � Comércio de
Tecido e Vestuário, L.da;

b) Alterar objecto social de indústria e comércio de artigos de
vestuário para comércio de tecido e vestuário;

c) Mudar a sede do lugar de Ribeirinhos, freguesia de Riba de
Ave, deste concelho para lugar de Pregal, freguesia de Landim,
deste concelho;
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d) Aumentar o capital social da dita sociedade de 20 000 000$
para 50 000 000$, sendo o aumento de 30 000 000$, todo ele já
realizado em dinheiro, já entrado na caixa social e subscrito em
partes iguais por ambos os sócios, reforçando assim cada um dos
sócios a sua quota com a quantia de 15 000 000$, ficando assim
cada um dos sócios com uma só quota no valor nominal de
25 000 000$; e

e) Alterar os artigos 1.º, 2.º e 3.º no pacto social, os quais pas-
sam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. D. P. � Têxteis Delfim Paiva
� Comércio de Tecido e Vestuário, L.da, tem a sua sede no lu-
gar de Pregal, freguesia de Landim, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de tecido e vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 000$ e está dividido em duas
quotas iguais no valor nominal de 25 000 000$ cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Delfim Paiva e Costa e Maria
Cecília Machado Francisco Costa.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 000$.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12317977

J. P. S. � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5614/000918; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 22/000918.

Certifico que por José Pereira Salgado, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Balbina Armanda Magalhães Sil-
va, foi constituída a sociedade acima referida, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação J. P. S � Comércio de Em-
balagens, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Surribes,
freguesia de Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. A sede da sociedade pode ser transferida para qual-
quer outro local do concelho de Vila Nova de Famalicão ou para
outro concelho limítrofe, para o que a gerência fica, desde já,
autorizada a fazê-lo.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de embalagens.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado em dinheiro, pertencente ao sócio José Pereira Salgado,
como único titular da totalidade do capital social.

4.º

1 � A gerência da sociedade é remunerada e será exercida pelo
sócio José Pereira Salgado, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um ge-
rente.

5.º

O sócio e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si, desde que, estes permitam a prossecução do objecto da soci-
edade, que obedecerão à forma legalmente prescrita.

Mais declarou, sob sua inteira responsabilidade que não é só-
cio de qualquer outra sociedade unipessoal.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212330

SARAMAGOS � SOCIEDADE PRODUTORA
DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5615/000919; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 39/000919.

Certifico que a sociedade Fábrica Têxtil Tiopele, S. A,, cons-
titui a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Saramagos � Sociedade
Produtora de Energia, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede no lugar de Cimo de Vila,
na freguesia de Pousada de Saramagos, do concelho de Vila Nova
de Famalicão.

2 � Poderá o conselho de administração mudar a sede social
dentro do concelho de Vila Nova de Famalicão, ou para outro
concelho limítrofe, carecendo a sua mudança para outro local de
deliberação da assembleia geral.

3 � Pode também o conselho de administração deliberar cri-
ar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação da Sociedade.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social é a produção e distribuição de electrici-
dade, vapor e água quente.

2 � Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código
das Sociedades Comerciais, a Sociedade poderá ainda adquirir
participações de capital, mesmo como sócia de responsabilidade
ilimitada, em outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto
social, e bem assim adquirir participações de capital em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções no valor nominal de
1 euro cada uma.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a
elevar o capital, por uma ou mais vezes, até ao limite de
500 000 euros, fixando livremente os termos da operação, desig-
nadamente o ágio e a categoria das acções a emitir.

3 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto,
até ao montante de metade do capital.

4 � As acções preferenciais sem voto conferem direito a um
dividendo prioritário não inferior a 5% do respectivo valor no-
minal.

ARTIGO 5.º

1 � As acções poderão ser nominativas e ou ao portador, sen-
do reciprocamente convertíveis a todo o tempo.

2 � Enquanto não estiverem integralmente liberadas deverão
as acções ser nominativas.

3 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000,
5000 e 10 000 acções, sendo permitida a sua concentração ou di-
visão.

4 � Os encargos com a conversão das acções e com a con-
centração ou divisão dos títulos serão sempre suportados pelos ac-
cionistas que solicitem tais operações.
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5 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das
acções conterão a assinatura de dois administradores, podendo as
assinaturas ser de chancela por eles autorizada ou por mandatá-
rios da Sociedade para o efeito designados.

6 � As acções poderão ainda revestir forma meramente escri-
tural, sem incorporação em títulos.

7 � A assembleia geral deliberará por maioria corresponden-
te a, pelo menos, dois terços do capital social sobre a emissão
de acções nos termos do número anterior, fixando então o regime
que seguirão e a eventual convertibilidade recíproca com as in-
corporadas, em títulos.

ARTIGO 6.º

1 � Nos aumentos de capital por entrada em dinheiro os ac-
cionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ac-
ções e no rateio daquelas que não tenham sido inicialmente subs-
critas, salvo deliberação em contrário tomada por uma maioria de
75% dos votos emitidos.

2 � Nas acções em regime de usufruto e salvo acordo em con-
trário entre o usufrutuário e o titular da nua-propriedade, o direito
de subscrição cabe exclusivamente ao primeiro.

3 � Os subscritores que se encontrem em mora na realização
das entradas relativas às acções que subscrevam e que, interpe-
lados para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida,
o não fizerem no prazo de 90 dias que lhe for assinalado para o
efeito, acrescidas de juros à taxa máxima legal, perderão a favor
da Sociedade tais acções, bem como os pagamentos que por conta
delas houverem efectuado.

4 � Na pendência da situação de mora ficarão suspensos to-
dos os direitos relativos às acções em causa.

ARTIGO 7.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a Sociedade
poderá adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as ope-
rações que se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à Sociedade, as acções não têm
quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos
de capital por incorporação de reservas, se a assembleia geral não
deliberar em sentido diverso.

ARTIGO 8.º

1 � A Sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das
formas previstas na lei e em conformidade com o que for deli-
berado pela assembleia geral por uma maioria correspondente a,
pelo menos, dois terços do capital social.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a Sociedade
poderá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as
operações que se mostrem convenientes ao interesse social.

3 � As obrigações a emitir poderão revestir a forma escritu-
ral sem incorporação em títulos, aplicando-se com as necessári-
as adaptações o previsto no n.º 6 do artigo 5.º

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

ARTIGO 9.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por períodos
de quatro anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empos-
sados logo que eleitos, sem dependência de outras formalida-
des, e manter-se-ão em funções até à eleição de quem os deva
substituir.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista por um membro do conselho de ad-
ministração ou por cônjuge, ascendente ou descendente do accio-
nista representado, as sociedades serão representadas por quem
para o efeito designarem.

4 � As representações serão comunicadas ao presidente da
mesa por carta com a assinatura reconhecida notarialmente ou cer-
tificada pela Sociedade, entregue na sede social 10 dias úteis antes
da data designada para a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Têm direito a voto os accionistas titulares de, pelo me-
nos, 100 acções ordinárias averbadas, sendo nominativas, ou,
sendo ao portador, registadas em seu nome ou em seu nome de-
positadas na sede social ou em qualquer instituição de crédito
designada na convocatória até 20 dias antes da data designada
para a reunião da assembleia geral, comprovando perante a So-
ciedade tal depósito até 10 dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de ac-
ções indispensáveis para conferir direito de voto poder-se-ão agru-
par por forma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só
de entre eles para os representar na assembleia geral, comunican-
do tal designação com a antecedência de 10 dias relativamente à
data da reunião, por carta dirigida ao presidente da mesa com as
assinaturas de todos reconhecidas notarialmente ou certificadas
pela sociedade.

3� A cada 100 acções ordinárias corresponderá um voto.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral, os quais poderão não
ser accionistas.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral anual reunirá nos três meses subse-
quentes ao termo de cada exercício para deliberar sobre o rela-
tório da gestão, as contas do exercício e sobre a proposta de apli-
cação de resultados, para proceder à apreciação geral da
administração e fiscalização da Sociedade, para eleger os titula-
res dos órgãos sociais, quando for caso disso, e para tratar de
qualquer outro assunto referido claramente na respectiva convo-
catória.

2 � As demais reuniões da assembleia geral deverão ser con-
vocadas pelo presidente da mesa, a pedido do conselho de admi-
nistração ou do fiscal único, conforme o caso, ou a requerimen-
to de accionistas com direito a voto que representem, pelo menos,
5% das acções ordinárias.

3 � O requerimento referido na parte final do número anteri-
or será formulado em carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, na qual se identifiquem com precisão os assun-
tos que se pretende incluir na ordem do dia e se justifique a ne-
cessidade de reunir a assembleia, a carta deverá conter as assi-
naturas de todos os requerentes reconhecidas notarialmente.

4 � A reunião da assembleia geral convocada a requerimento
dos accionistas não se realizará se a ela não comparecerem ac-
cionistas requerentes cujas acções totalizem o número mínimo
exigido para a convocação da assembleia.

5 � Sempre que qualquer accionista pretenda que a acta da
reunião da assembleia geral seja lavrada por notário em instru-
mento avulso deverá avisar do facto o presidente da mesa por
carta com assinatura reconhecida notarialmente, entregue na So-
ciedade até cinco úteis antes da data designada para a reunião.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas que sejam titulares do número mínimo de
acções previsto no n.º 2 do artigo anterior poderão requerer, nos
cinco dias seguintes à última publicação da convocatória a inclu-
são de determinados assuntos na ordem do dia de uma reunião
da assembleia geral já convocada.

2 � O requerimento será formulado em carta dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral em que se identifiquem com
precisão os assuntos a incluir na ordem ao dia e se justifique a
necessidade dessa inclusão, a carta deverá ser assinada por todos
os requerentes e as suas assinaturas reconhecidas notarialmente.

3 � Os assuntos assim incluídos não serão objecto de apreci-
ação pela assembleia geral se, dos accionistas requerentes da sua
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inclusão na ordem do dia, não se encontrar na reunião o número
mínimo exigido para tal requerimento.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convo-
catória, estando presentes ou representados accionistas titulares
de, pelo menos, 50% das acções ordinárias.

2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que por outra for-
ma seja exercido o direito de voto, os votos serão emitidos por
ordem crescente do número de votos que cada accionista possua,
começando pelo titular do menor número de votos.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral
os mais amplos poderes de gestão, representando a Sociedade
perante terceiros e praticando todos os actos tendentes à realiza-
ção do objecto social.

2 � O conselho de administração é composto por três, cinco,
ou sete membros, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger, os quais, de entre si, escolherão um presidente e
um vice-presidente.

3 � Poderá ainda a assembleia geral eleger um administrador-
-suplente.

4 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros, que então receberá o título de administrador-delegado,
ou numa comissão executiva composta por três administradores,
a gestão corrente da Sociedade e a execução das deliberações do
conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os venha a designar.

ARTIGO 18.º

A atribuição de remunerações aos membros do conselho de ad-
ministração, bem como a fixação dos respectivos montantes com-
petirá à assembleia geral.

ARTIGO 19.º

O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez por
trimestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua ini-
ciativa ou a pedido do administrador-delegado, do presidente da
comissão executiva, de dois administradores ou do fiscal único,
conforme o caso.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por outro administrador mediante carta dirigida ao presiden-
te, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utilizado
mais de uma vez.

3 � Para o conselho de administração poder deliberar é ne-
cessário que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do
conselho de administração.

5 � O vice-presidente substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

ARTIGO 20.º

1 � Nos actos que envolvam obrigações ou responsabilidades
para a sociedade, esta fica vinculada mediante a intervenção:

a) De quaisquer dois administradores;
b) De um administrador-delegado, havendo-o;
c) De um administrador e de um procurador ou de dois procu-

radores, agindo dentro dos limites das respectivas procurações;
d) De um só administrador ou de um só procurador a quem o

conselho de administração, haja conferido poderes para a prática
de acto certo e determinado.

2 � Se o conselho de administração houver constituído uma
comissão executiva, será sempre exigida, para obrigar a socie-
dade, a intervenção de dois dos seus membros, de um membro
da comissão executiva e de um procurador, ou de dois procura-
dores, agindo estes dentro dos limites das respectivas procurações.

3 � A alienação ou a oneração de bens imóveis e de partici-
pações sociais, bem como a prestação de fiança, carecem sem-
pre de prévia deliberação da assembleia geral.

4 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por um
só administrador.

5 � Além de outros, são considerados como actos de mero ex-
pediente o saque e o endosso de quaisquer títulos de crédito para
depósito ou levantamento de contas bancárias, a celebração de
contratos de arrendamento, de fornecimento de energia eléctrica,
gás, água e telefones.

6 � O conselho de administração pode precisar mediante de-
liberação nesse sentido, que certa ou certas categorias de actos
devem ser considerados de mero expediente para efeitos do dis-
posto no n.º 3.

SECÇÃO IV

Fiscalização

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fis-
cal único devendo ainda a assembleia geral eleger um suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente terão de ser revisores ofi-
ciais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

Anualmente será dado balanço com referência a 31 de Dezem-
bro e os lucros líquidos apurados terão a aplicação seguinte:

a) 5 % para a constituição e reintegração da reserva legal;
b) O restante para dividendo a todos os accionistas, salvo se a

assembleia geral deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras apli-
cações específicas do interesse da sociedade, designadamente ao
pagamento da percentagem a que se refere o artigo 23.º, n.º 2, des-
tes estatutos.

ARTIGO 23.º

1 � A Sociedade amortizará pelo seu valor nominal as acções
de qualquer accionista que utilize para fins estranhos à Sociedade
e com prejuízo desta ou de algum accionista as informações que
houver obtido através do exercício do direito de informação que
lhe assiste.

2 � O conselho de administração deverá declarar as acções
amortizadas dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimen-
to que tenha do facto determinante dessa amortização, mas esta
só poderá ser realizada se a Sociedade dispuser de fundos que,
nos termos dos artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades
Comerciais, possam ser distribuídos aos accionistas.

3 � A contrapartida da amortização será paga, sem juros, no
prazo de 12 meses a contar da declaração da amortização.

ARTIGO 24.º

1 � A Sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos pela lei.
2 � Dissolvida a sociedade, os membros do conselho de ad-

ministração em exercício passam imediatamente a ser liquidatá-
rios, ficando desde já autorizados a prática dos actos previstos no
artigo 152.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � É sempre necessária a intervenção de dois liquidatários
para obrigar a Sociedade em liquidação.

Nomeação do conselho de administração e fiscal:
Conselho de administração: presidente, José da Costa Olivei-

ra, casado; vogais: Aníbal da Costa Reis de Oliveira, Francisco
da Costa Oliveira, Manuel Fernando Alves Pimenta de Araújo, e
Olindo Reis de Oliveira, todos casados.

Fiscal único: efectivo, Marques da Cunha, Arlindo Duarte e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada pelo Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, casado; suplen-
te, António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representado pelo Dr. Carlos Alberto Freitas
dos Santos, casado.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212527
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BELCORP � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4517/980211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504107321; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/
000908.

Certifico que foi deliberado alterar, como efectivamente alte-
ram, no pacto social os artigos 3.º e 4.º, o que tudo passa a ter a
seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 500 000$ cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, José Luís de Faria Soa-
res Lopes e Cláudia Sofia Marques de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem aos
dois novos sócios José Luís de Faria Soares Lopes e Cláudia Sofia
Marques de Oliveira, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em quaisquer actos e contra-
tos, mesmo na compra, e venda de viaturas automóveis de e para
a sociedade, pela assinatura de um gerente.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212292

ALILDA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5603/000906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 23/000906.

Certifico que entre Maria Alexandrina Dias da Silva Cunha,
solteira, maior, e Albino da Silva Cunha, viúvo, foi constituída
a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALILDA � Empreendimentos
Imobiliários, L.da, tem a sua sede na Rua da Castanheira, 36, fre-
guesia de Pousada de Saramagos, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de bens imobili-
ários; promoção imobiliária; construção e reparação de edifícios.

3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, dividido em duas quo-
tas: uma de valor nominal de 12 000 euros, pertencente à sócia
Maria Alexandrina Dias da Silva Cunha, e outra de valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente ao sócio Albino da Silva Cunha.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 000 euros.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; a cessão de quotas a estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, a quem é reservado o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo
lugar.

5.º

1 � A gerência, administração e direcção da sociedade e a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tencem a ambos os sócios.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos incluindo a compra e venda de veículos auto-
móveis para e da sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.º

Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para re-
serva legal, serão aplicados nos termos em que for decidido em
assembleia geral.

7.º

Quando a lei não exigir outros prazos e formalidades, a con-
vocação das assembleias gerais, far-se-á por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os herdeiros ou representantes
legais do falecido, interdito ou inabilitado, devendo aqueles no-
mear um entre si que a todos represente na sociedade.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 10615288

IMOBILIÁRIA DO VINHAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2487/900228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502304685; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
15/000706.

Certifico que foram designados os órgãos sociais para o qua-
driénio de 1998-2001.

Data da deliberação: 31 de Março de 1998.
Nomeados: fiscal único efectivo, Adélio de Oliveira Macedo,

casado; suplente, Amândio Faustino Ferreira Tavares, casado, am-
bos revisores oficiais de contas.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 13939068

URBIPINTO � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5611/000914; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 25/000914.

Certifico que Lino da Silva Pinto, casado sob o regime de co-
munhão de adquiridos com Maria Teresa Alves Moreira Azeve-
do da Silva Pinto constitui a sociedade acima referida, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URBIPINTO � Imobiliária e
Construção, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na dita Rua dos
Loureiros, 132.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção e venda de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Lino da Silva Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Lino da Silva
Pinto, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º Fica expressamente autorizado ao sócio único celebrar ne-
gócios jurídicos com a sociedade, desde que os mesmos visem a
prossecução do objecto da sociedade.
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§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de viaturas automóveis.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a proceder ao levanta-
mento do capital social depositado para fazer face a despesas da
sociedade.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 12316482

VINHAL � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5605/000911; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/000911.

Certifico que:
1.º Emília Maria da Silva Alves Costa;
2.º Manuel Pinto da Costa;
3.º João Gonçalves Fernandes,

constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos ter-
mos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VINHAL � Pastelaria e Padaria,
L.da, tem a sua sede no Edifício Vénus, loja 16, na Rua de Ama-
deu Mesquita, freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: indústria de panificação, paste-
laria, pizzaria e sua comercialização. Cafetaria, salão de chá e
snack-bar.

3.º

O capital social é de 1 050 000$, e está dividido em três quo-
tas iguais de 350 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 20 000 000$.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios, mas
a favor de estranhos é necessário o consentimento da sociedade,
gozando esta, em primeiro lugar e os sócios, em segundo, do di-
reito de preferência.

5.º

A gerência, administração e direcção da sociedade remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos três sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contra-
tos mesmo na compra e venda de veículos automóveis para e da
socie-dade, é necessária a assinatura de dois gerentes.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias, desde que a lei não exija outra formalidade.

7.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212411

A. F. PEREIRA � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Identificação de pessoa colectiva n.º 503042153; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 15/000913.

Certifico que foi deliberado:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade de 4 000 000$

para 30 000 000$, sendo o aumento de 26 000 000$, todo ele re-
alizado em dinheiro, já entrado na caixa social e subscrito da se-
guinte forma: cada um dos sócios reforça a sua quota de
2 000 000$ com a quantia de 13 000 000$, ficando assim cada um
com uma só quota de valor nominal de 15 000 000$;

b) Alterar o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 30 000 000$ e está dividido em duas quotas iguais de va-
lor nominal de 15 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Manuel Augusto Rodrigues Pereira e José Paulo Rodri-
gues Pereira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 150 000 000$.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 06372546

JOSÉ MARTINHO CARNEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 16/430519; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 13/000919.

Certifico que Rodolfo da Costa Barroso, Joaquim Rebelo de Pi-
nho, António Batista Linhares e António Andrade da Silva, ces-
saram as suas funções por morte, respectivamente, em 19 de Ja-
neiro de 1999, 15 de Julho de 1998, 21 de Julho de 1989; e 16
de Junho de 1992.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212721

ZIMPER � SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2499/900315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502311002; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
000914.

Certifico que foi deliberado alterar os artigos 3.º e 4.º, nos ter-
mos seguintes:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, representado por duas quotas, uma de 600 000$ e ou-
tra de 400 000$, pertencentes ao sócio António Novais da Rocha.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remune-
rada ou não, competem a um ou mais gerentes a designar em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes o sócio António No-
vais da Rocha e sua mulher, Rosa Lúcia Peixoto de Lima Novais
da Rocha, com ele residente.

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

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212551
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M. M.-MARIZ & MARIZ � JOGOS DE DIVERSÃO
E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5609/000914; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/000914.

Certifico que entre José Manuel Macedo Mariz, casado sob o
regime de comunhão de adquiridos com Maria Domingas Ferreira
Leal, e António Macedo Mariz, casado sob o regime de comu-
nhão de adquiridos com Ana Maria Figueiredo Marques, foi cons-
tituída a sociedade acima referida, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. M.-Mariz & Mariz � Jo-
gos de Diversão e Snack Bar, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Bargos, freguesia de Calendário, do concelho de Vila Nova de
Famalicão.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de snack-
-bar, com salão de jogos e diversão, designadamente bowling.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

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, adjudica-
ção 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.

Conferi e está conforme.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212519

ROSA MARIA DA SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4166/970108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503803871; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/
000906.

Certifico que foi deliberado:

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remune-
rada ou não, compete a um ou mais gerentes a designar em as-
sembleia geral.

2 � Fica desde já designada gerente, a sócia Rosa Maria da
Silva Pereira.

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

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 06376282

BASTOS & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1357/820405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501255753; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/
000918.

Certifico que foi deliberado alterar o corpo dos artigos 3.º e 4.º
do pacto social, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos demais bens e valores constantes da escrita social, é de
20 000 000$, dividido em seis quotas: uma de valor nominal de
5 000 000$, pertencente ao sócio Ilídio da Costa Bastos, e cinco
iguais do valor nominal de 3 000 000$ cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, José Augusto Carvalho Bastos, João Carva-
lho Bastos, Manuel Gomes da Costa Pinheiro, António Fernando
Machado Teixeira e Ilídia Maria Carvalho Bastos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence aos já gerentes José Augusto Carvalho Bastos, João Car-
valho Bastos e Manuel Gomes da Costa Pinheiro e ao novo só-
cio António Fernando Machado Teixeira, desde já nomeado
gerente, sendo necessário a assinatura conjunta de dois gerentes
para obrigar a sociedade.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212896

J. RIO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2434/891211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502257245; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321443

FRIOFAME � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5293/000413; identificação de pessoa colectiva
n.º 504828614; inscrição n.º 1, averbamento n.º 1; número e data
da apresentação: of. 10/000918.

Certifico que Jorge Miguel Azevedo e Silva, renunciou à ge-
rência em 13 de Setembro de 2000.

Conferi e está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212853
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PLASTIFA � PLÁSTICOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3763/950607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503443085; data: 000612.

Certifico que foram depositadas as contas referentes ao ano de
exercício de 1999.

Conferi e está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isa-
bel Ferreira de Sá Araújo. 12321877

TEHEN CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1261/810917; identificação de pessoa colectiva
n.º 501208887; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
20/000918.

Certifico que Pierre Victor Casimir Gros, casado, foi nomeado
gerente em 2 de Maio de 2000.

Conferi e está conforme o original.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212934

MANUEL ALVES DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1763/860617; identificação de pessoa colectiva
n.º 501677089; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: of.
5/000907.

Certifico que Manuel Alves da Costa, casado sob o regime de
comunhão geral com Maria de Lurdes Alves da Costa, autorizou
em 31 de Julho de 2000 que o seu nome «Manuel Alves da Cos-
ta» continue a figurar na firma.

Mais certifico que pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 8/
000907 foi deliberado:

b) Alteram a denominação do capital social para euros; e
c) Alteram parcialmente o contrato social, no que concerne aos

artigos 3.º, 5.º e 9.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e está representado em duas quotas: uma do valor
nominal de 28 000 euros, pertencente ao sócio Abílio Manuel
Alves da Costa, e outra do valor nominal de 2000 euros, perten-
cente à sócia Maria José Martins Fernandes Costa.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remune-
rada ou não, competem a um ou mais gerentes a nomear em as-
sembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente Abílio Manuel Alves da
Costa.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades e prazos, serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212349

BOËMIA � COMÉRCIO DE MARROQUINARIA
E ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4102/961016; identificação de pessoa colectiva
n.º 503743755; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 46/
000915.

Certifico que foi alterado parcialmente o pacto, consiste na mo-
dificação do corpo do artigo 1.º e o artigo 2.º, ficando a constar:

Denominação: Natália & Catarina � Jóias, L.da

Sede: Rua de Luís Barroso, Edifício Álvares Cabral, loja 6, des-
ta cidade.

Objecto: comércio a retalho de relógios artigos de ourivesaria
e joalharia.

12 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 11212802

BRAGANÇA
ALFÂNDEGA DA FÉ

CARQUEIJA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 16; identificação de pessoa colectiva n.º 500055807; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 2/000929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 50 000 000$ para 120 289 200$,
redenominado para 600 000 euros e foram alterados os artigos 1.º
e 3.º do respectivo contrato, ficando com a seguinte nova redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Carqueija & Araújo, L.da,
e tem a sua sede na Zona Industrial, Alfândega da Fé.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000 euros, e está dividido em duas quotas de 300 000 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Carolino Luís Araújo e outra ao
sócio Adriano Jorge Carqueja Rodrigues.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Elisa do Rosá-
rio Pacheco Afonso. 01395521

AMENDOURO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE FRUTOS SECOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alfândega da Fé. Matrícula
n.º 26; identificação de pessoa colectiva n.º 502391448; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/000929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 50 000 000$ para 65 156 650$ e
redenominado para 325 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º
do respectivo contrato, ficando com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
325 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota de 8125 euros, pertencente ao sócio Carolino
Luís Araújo;

b) Uma quota de 8125 euros, pertencente ao sócio Adriano Jor-
ge Carqueja Rodrigues;

c) Uma quota de 308 750 euros, pertencente à sócia Carqueija
& Araújo, L.da

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

29 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Elisa do Rosá-
rio Pacheco Afonso. 01395513
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BRAGANÇA

SECULAR � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1189/
990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504511432; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 7 e 8/001006.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi al-
terado nos termos seguintes:

Apresentação n.º 7/001006 � Averbamento n.º 1.
Rectificação � Capital: 49 879,79 euros.
Sócios e quotas:
a) AFRIBER � África Ibérica Trading, S. A. � 24 441,10 eu-

ros;
b) Carlos Manuel Guerra Afonso Videira � 12 719,35 euros;

e
c) Hernâni Augusto Portugal, 12 719,35 euros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em numerário, é do
montante de 74 819,68 euros (15 000 000$), titulado por três quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 36 661,65 euros (7 350 000$),
pertencente à sociedade AFRIBER � África Ibérica Trading,
S. A., e duas iguais, do valor nominal de 19 079,02 euros
(3 825 000$), cada uma, pertencentes respectivamente, aos sócios,
Carlos Manuel Guerra Afonso Videira e Hernâni Augusto Portu-
gal.

Mais certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta, os documentos respeitantes
à prestação de contas do ano de 1999.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14628694

ÁREA � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 456/
870826; identificação de pessoa colectiva n.º 501873686; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/001009.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada, foi al-
terado nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públi-
cas em geral; instalações eléctricas e mecânicas; redes de águas,
gás, ar comprimido e vácuo e outras; a comercialização, repre-
sentação, importação e exportação de equipamentos e acessórios
concernentes às suas actividades; e ainda o estudo, projectos e
assessoria técnica nas áreas da engenharia civil, electrotécnica e
mecânica.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 14628724

RUIVO, BATISTA E SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 501/
890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502098392; data da
apresentação: 001010.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 14628732

LOJAS JCM � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1262/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505177412 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001010.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lojas JCM � Comércio de
Equipamentos de Telecomunicações, L.da, tem a sua sede na Ave-
nida de Sá Carneiro, lote 3, rés-do-chão, Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada
para outro local, dentro do concelho de Bragança, ou para con-
celho limítrofe.

3 � A gerência pode criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, onde e quando julgar conve-
niente, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos
de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, em numerário, é do montante de 6000 euros
(equivalente a 1 202 892$), representado por três quotas, sendo
duas de 2700 euros (541 301$) cada uma, pertencentes uma ao
sócio, Carlos Alberto Miranda Monteiro e outra ao sócio, Albi-
no Miguel Miranda Soares Monteiro, e uma de 600 euros
(120 290$) pertencente ao sócio, João Carlos Gonçalves Monteiro.

ARTIGO 4.º

Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e con-
dições a acordar em assembleia geral. Podem também, ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares ao capital, proporcio-
nais às respectivas quotas, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem
a todos os sócios, os quais são, desde já, designados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão
os gerentes comprar, vender trocar e onerar quaisquer bens mó-
veis e imóveis, da e para a sociedade, incluindo veículos auto-
móveis; tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade,
pelas rendas, prazos e demais condições, que entender estipular;
adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos para e da so-
ciedade, pelos preços e outras condições que forem acordadas; e
confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas, é livre-
mente permitida, entre sócios; na transmissão a não sócios, tem
direito de preferência, em primeiro lugar a sociedade, e em se-
gundo, os sócios não cedentes.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessio-
nário, o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de
obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de pro-
porcionar o exercício do direito de preferência, estatuído no nú-
mero 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.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
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b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no
artigo anterior; e

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em
geral, apreendida judicial ou administrativamente.

2 � O preço da amortização, será o que resultar de um ba-
lanço, especialmente organizado, para o efeito, e será liquidado
em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-
-se a primeira, 60 dias, após a respectiva deliberação.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designarão um,
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

Sócios: Carlos Alberto Miranda Monteiro, casado com Maria
dos Anjos Gonçalves Monteiro, João Carlos Gonçalves Monteiro,
solteiro, maior, e Albino Miguel Miranda Soares Monteiro, divor-
ciado, Bragança.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Teixeira Rodrigues. 14628716

MACEDO DE CAVALEIROS

MACAV � EMPRESA TÊXTIL DE MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 215; identificação de pessoa colectiva n.º 502840544;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/001009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, sendo a data da
aprovação das contas de 28 de Setembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Madalena
Martins. 11179414

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

SERRASQUEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 527/800407; identificação de pessoa colectiva n.º 500979480;
data do depósito: 20000620, PC.14.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foram depositados na pasta própria da respectiva soci-
edade, os documentos de prestação de contas, relativas ao exer-
cício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 10492607

SERTÃ

GASPAR & CRISTÓVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 701/
000919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000516.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Fernando Gaspar Matias Si-
mão, casado, e Ângelo Manuel Farinha Cristóvão, casado, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gaspar & Cristóvão, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Pombas, freguesia e concelho da Sertã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agên-
cias, delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais
de representação da sociedade, em território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

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, Fernando Gaspar Matias
Simão e Ângelo Manuel Farinha Cristóvão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos dependente do consentimento
da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já os gerentes, autorizados designadamente a adqui-
rir quaisquer equipamentos e veículos automóveis, mesmo atra-
vés de contratos leasing, bem como comprar e tomar de
arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins so-
ciais, mesmo antes do seu registo definitivo, procedendo ao le-
vantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade,
para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua
actividade, bem como para a liquidação de despesas com a sua
constituição e registo, despesas estas que a sociedade desde já
assume.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações cons-
tantes deste contrato, mera reprodução de normas contidas em
preceitos legais vigentes ou que deles resultem, são essenciais ao
melhor esclarecimento da vontade negocial deles sócios.

Está conforme.

11 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325402
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COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

AMARAL & GANHITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2521/000901; identificação de pessoa colectiva n.º 505068524;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 18/000901.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre Graça Maria Gomes Ganhitas, casada, e Marina do
Carmo Casaleiro Rodrigues Amaral, casada, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amaral & Ganhitas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, edifí-
cio Fozcenter, loja 25, freguesia de São Julião da Figueira da Foz,
concelho da Figueira da Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de arti-
gos para festas e decorações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias, Graça Maria Gomes
Ganhitas e Marina do Carmo Casaleiro Rodrigues Amaral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração ficará a car-
go da sócia Marina do Carmo Casaleiro Rodrigues Amaral, des-
de já nomeada gerente.

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

3 � A gerente pode delegar, no todo ou em parte, os seus po-
deres, mediante procuração, ainda que a estranhos à sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao triplo do capital social.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324918

AMERICAN FLAG � DISTRIBUIÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2461/000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504812467;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 16/000411.

Certifico que, por escritura de 28 de Janeiro de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre IGRAVIDRO � Indústria de Gravura em Vidro, L.da,
e A. M. F. Península, S. L., foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma American Flag � Distribui-
ção de Têxteis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Alvideiro, 5, lu-
gar e freguesia de Paião, concelho da Figueira da Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de artigos têxteis e sua distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros (equivalente a 20 048 200$) e corresponde à soma
de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma
de 75 000 euros, pertencente à sócia IGRAVIDRO � Indústria
de Gravura em Vidro, L.da, e uma de 25 000 euros, pertencente à
sócia A. M. F. Península, S. L.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designa-
do em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
Gilberto Manuel Duarte da Cunha Jordão e Fernando Manuel
Ferreira dos Santos, ora outorgantes, estes por indicação da só-
cia IGRAVIDRO � Indústria de Gravura em Vidro, L.da

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

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 só-
cios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada num prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um represen-
tante 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.
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ARTIGO 9.º

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

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

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324896

A PÉROLA � UTILIDADES DOMÉSTICAS
E DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1121/881220; identificação de pessoa colectiva n.º 502082127.

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824247

CARLOS A. M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1667/931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503080683.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia
geral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refe-
re o artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitantes à
prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824239

CARLOS A. M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1667/931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503080683.

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824220

GODINHOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2051/970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503867527.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824271

PREDIAL OCEÂNICA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2088/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503964310.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824298

TRANSPORTES VASCO & CLARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2355/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504391852.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824700

GRACINDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 323/700417; identificação de pessoa colectiva n.º 500839115.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824654

RIBEIRO & VIDIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1929/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503613665.

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

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11824140

FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2149/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 501142762;
inscrição n.º 15; número e data de apresentação: 18/000911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de designação dos gerentes, Joaquim Manuel Roupa
dos Reis, solteiro, maior, Alcino Ferreira Gomes, casado, e Má-
rio de Sá Pereira, solteiro, maior.

Data da deliberação: 4 de Setembro de 2000.

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13325000

J. M. S. S. SERRALHARIA MECÂNICA E CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1456/920226; identificação de pessoa colectiva n.º 502725559;
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averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 15 e 16/000911.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2000, do 2.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, Jorge Fernando Lourenço de
Magalhães, renunciou à gerência da sociedade em epígrafe, e fo-
ram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato da sociedade, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 99 500 euros do sócio José Manuel de Sousa e Silva e outra
de 500 euros da sócia Isabel Maria Cação Figueiredo.

5.º

1 � A sociedade é administrada por ambos os sócios, que já
foram nomeados gerentes, bastando a assinatura de um deles para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324993

NAUTIFOZ � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 906/840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501472053;
inscrição n.º 5; número e data de apresentação: 6/000906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 24 de Agosto de 2000.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324942

FOZ CANAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2523/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504978292;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 2/000905.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2000, do 1.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, entre José da Costa Canas, ca-
sado, Rui da Costa Canas, casado, e a sociedade Canas, Electro-
-Montagens, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Foz Canas � Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede na vila e freguesia de Paião, concelho da Figuei-
ra da Foz.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
bem assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agên-
cias ou outras formas legais de representação no País ou no es-
trangeiro, quando o julgue necessário.

2.º

O objecto social consiste em compra, venda e arrendamento de
bens imobiliários. Projectos e construção de urbanizações.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, equivalente a 10 024 100$ e corresponde à soma
de sete quotas subscritas pelos sócios a seguir indicados, nas se-
guintes proporções: uma quota de 12 500 euros pertence à em-
presa Canas, Electro-Montagens, S. A., seis quotas de 6250 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José da Costa
Canas, Rui da Costa Canas, Ana Catarina Gomes Canas, Paula
Margarida Gomes Canas, Valter Rui Carraco Canas e Vagner
Gabriel Carraco Canas.

2 � O capital social poderá ser aumentado uma ou mais ve-
zes sem a entrada de novos sócios.

3 � Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
mas os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade
vier a carecer, mediante condições a estabelecer em assembleia
geral.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia ge-
ral, fica afecta a um administrador da empresa Canas Electro-
Montagens, S. A., nomeado para o efeito, e aos sócios José da
Costa Canas e Rui da Costa Canas, desde já nomeados gerentes,
sendo necessária a assinatura de dois dos gerentes para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos, in-
clusive na compra e venda de veículos automóveis e na outorga
de escrituras de trespasse e de arrendamento a favor da sociedade.

§ único. Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, letras de favor, fianças, avales e demais actos seme-
lhantes sob pena de responderem pessoalmente pelas obrigações
que daí decorram.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente consentida
entre os sócios; a cessão a estranhos fica dependente do consen-
timento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em
primeiro lugar e os restantes sócios, os seus herdeiros legítimos,
em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá participar ou adquirir participações em
quaisquer sociedades, mesmo com objecto diferente, bem como
participar em agrupamentos complementares de empresas, medi-
ante deliberação da assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar da convocatória o local, a data, a hora e a ordem de tra-
balhos da reunião e reunirão ordinariamente uma vez por ano para
aprovação ou alteração de relatório, balanço da actividade e con-
tas do exercício e para deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada.

A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que ne-
cessário, quando convocada para o efeito.

12 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324934

CANAS � ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2522/000905; identificação de pessoa colectiva n.º 504869043;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 1/000905.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2000, do 1.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, entre José da Costa Canas, ca-
sado, Rui da Costa Canas, casado, e a sociedade Canas, Electro-
-Montagens, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Canas � Energia, L.da, e tem a sua
sede na vila e freguesia de Paião, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A gerência, por si só, poderá deslocar a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
bem assim, abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agên-
cias ou outras formas legais de representação no País ou no es-
trangeiro, quando o julgue necessário.

2.º

O objecto social consiste em produção de electricidade, estu-
dos, projectos e montagem de energias alternativas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, equivalente a 20 048 200$ e corresponde à
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soma de sete quotas subscritas pelos sócios a seguir indicados,
nas seguintes proporções: uma quota de 25 000 euros pertence à
empresa Canas, Electro-Montagens, S. A., seis quotas de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José
da Costa Canas, Rui da Costa Canas, Ana Catarina Gomes Ca-
nas, Paula Margarida Gomes Canas, Valter Rui Carraco Canas e
Vagner Gabriel Carraco Canas.

2 � O capital social poderá ser aumentado uma ou mais ve-
zes sem a entrada de novos sócios.

3 � Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
mas os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade
vier a carecer, mediante condições a estabelecer em assembleia
geral.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia ge-
ral, fica afecta a um administrador da empresa Canas Electro-
Montagens, S. A., nomeado para o efeito, e aos sócios José da
Costa Canas e Rui da Costa Canas, desde já nomeados gerentes,
sendo necessária a assinatura de dois dos gerentes para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos, in-
clusive na compra e venda de veículos automóveis e na outorga
de escrituras de trespasse e de arrendamento a favor da sociedade.

§ único. Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, letras de favor, fianças, avales e demais actos seme-
lhantes sob pena de responderem pessoalmente pelas obrigações
que daí decorram.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente consentida
entre os sócios; a cessão a estranhos fica dependente do consen-
timento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em
primeiro lugar e os restantes sócios, ou seus herdeiros legítimos,
em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá ou adquirir participações em quaisquer so-
ciedades, mesmo com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, mediante deliberação
da assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, devendo
constar da convocatória o local, a data, a hora e a ordem de tra-
balhos da reunião e reunirão ordinariamente uma vez por ano para
aprovação ou alteração de relatório, balanço da actividade e con-
tas do exercício e para deliberar sobre quaisquer outros assuntos
para que tenha sido convocada.

A assembleia geral reunirá extraordinariamente sempre que ne-
cessário, quando convocada para o efeito.

12 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324926

NAVAL DECK � MANUTENÇÃO NÁUTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2528/000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505153530;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 27/000911.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, por Maria Vallenius, divorciada, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Naval Deck � Manutenção
Náutica, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Serradinho,
lote A, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agên-
cias, delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais
de representação da sociedade, em território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na insta-
lação e manuntenção de equipamentos náuticos, nomeadamente
isolamentos, ar condicionado, serralharia e soldadura, bem como
de equipamentos industriais em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros (equivalente a 1 503 615$) e corresponde a uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ela sócia Maria Vallenius.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dela só-
cia, Maria Vallenius, desde já, nomeada gerente, ou de pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ela designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá adquirir livremente participações no ca-
pital de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial
e ou prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo ain-
da participar em consórcios ou agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13325027

ARTUR & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2527/000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505081172;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 26/000911.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre Artur Marques de Oliveira e mulher, Maria do Carmo
Oliveira da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artur & Carmo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Salgueiro
Maia, 1, lugar e freguesia de Tavarede, concelho da Figueira da
Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de
construção.

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, Artur Marques de Oli-
veira e Maria do Carmo Oliveira da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
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vierem a ser deliberados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Artur Marques de Oliveira.

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

ARTIGO 5.º

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

18 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13325019

TERRAPLANAGENS DA GÂNDARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2526/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505109425;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 20/000906.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre Anabela Pereira Bento e marido, José Manuel Azenha
Simões, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Terraplanagens da Gândara,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Castanheiro, fre-
guesia do Bom Sucesso, concelho da Figueira da Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de terraplanagem,
aluguer de máquinas e equipamentos.

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, Anabela Pereira Bento
e José Manuel Azenha Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324985

JOSÉ, ROCHA & AZENHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2525/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 504940651;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 19/000906.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre Alice Silva Rocha Azenha, viúva, Susana Isabel Silva
Azenha, casada, e Hugo José Silva Azenha, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade ora constituída adopta a firma José, Rocha & Aze-
nha, L.da, tem a sua sede no lugar de Cova da Serpe, freguesia
de Quiaios, concelho da Figueira da Foz.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
instalações eléctricas e canalizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
2500 euros, subscrita pela primeira outorgante, e duas de 1250 eu-
ros cada, subscritas uma por cada um dos segunda e terceiro ou-
torgantes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, que será ou não remunerada, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, e que, doravante,
será também nomeada em assembleia geral, poderá ser exercida
por sócio ou não sócio, ficando, no entanto, desde já nomeada
gerente não remunerada a sócia Alice Silva Rocha Azenha, pri-
meira outorgante acima identificada.

ARTIGO 5.º

Aos sócios, poderão ser exigidas prestações suplementares, até
ao montante igual ao quádruplo do referido capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

 A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, no
caso de esta ser sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando
for incluída em massa falida, ou, ainda quando, fora dos casos
previstos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324977

SANTOS MENDES & MOURA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2524/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505108267;
inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 18/000906.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2000, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, entre Fernando dos Santos Mendes de Moura e mulher, Ana
Paula Figueiredo Dias de Moura, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Santos Mendes & Moura �
Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dolmen das
Carniçosas, 16, lugar da Serra das Alhadas, freguesia de Alhadas,
concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxis.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando dos Santos
Mendes de Moura e Ana Paula Figueiredo Dias de Moura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes o sócio Fernando dos Santos Mendes de Moura
e o não sócio Augusto dos Santos Mendes Moura, solteiro, mai-
or, residente na Rua da Escola, 4, lugar de Carritos, freguesia de
Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura do gerente Fernando dos San-
tos Mendes de Moura.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao triplo do capi-
tal social.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324969

LINHA AZUL � PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1571/930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502913487;
inscrição n.º 12; número e data de apresentação: 17/000906.

Certifico que, por escritura de 4 de Agosto de 2000, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe, com mais
1 014 460$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, na pro-
porção das suas quotas, alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato
da sociedade e aditados os artigos 6.º e 7.º, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Linha Azul � Piscinas, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Rancho das Cantarinhas, 98, lugar e fre-
guesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 30 000 euros (equivalente
a 6 014 460$) e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de 24 000 euros pertencente
ao sócio Fernando Marques Paulo, e uma de 6000 euros perten-
cente à sócia Graça da Conceição da Silva Claro.

6.º

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

7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente ao décuplo
do capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

13 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324950

LUCIFERRO � SERRALHARIA E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1203/891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502268174;
inscrição n.º 8; número e data de apresentação: 16/000901.

Certifico que, por escritura de 3 de Julho de 2000, do 1.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, foi aumentado o capital da so-
ciedade em epígrafe, com mais 3 600 000$, realizado em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios, em partes iguais, e consequente-
mente alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade, o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, equivalente a 19 951 euros e 915 cêntimos, represen-
tado por duas quotas: uma de 2 140 000$, equivalente a 10
674 euros e 274 cêntimos, pertencente ao sócio, Fernando Antó-
nio Pedrosa da Silva, outra de 1 860 000$, equivalente a 9277 eu-
ros e 640 cêntimos, pertencente à sócia, Maria Deonilde Campos
Carvalho.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

8 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324900

PASSEIO DE BARCO, TURISMO NÁUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1920/960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503590940;
inscrição n.º 2; número e data de apresentação: 6/000831.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 25 de Maio de 2000.

7 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324888

CASA AGRÍCOLA NIZA MARIANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1090/880729; identificação de pessoa colectiva n.º 501859535;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data de apresenta-
ção: 4/000830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de recondução do administrador e do fiscal único,
para o quadriénio de 2000-2003.

Administrador: Paulo Henrique Niza Mariano, divorciado.
Fiscal único, Botelho, Roseiro & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, representada por Francisco Gaspar Ro-
seiro Botelho, casado; suplente, Custódio Rodrigues de Jesus As-
sis, casado.

Data da deliberação: 5 de Agosto de 2000.

6 de Setembro de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
13324870

SOURE

TRANSPORTES MARTINHO & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 495/
000925; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 9/000925.

Certifico que entre José Augusto Gaspar e mulher, Alice Pin-
to Martinho Gaspar, casados em comunhão geral, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Martinho & Gas-
par, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Paleão, fregue-
sia e concelho de Soure.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede soci-
al ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
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mítrofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma
de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma
de 30 000 euros, pertencente ao sócio, José Augusto Gaspar, e
uma de 20 000 euros, pertencente à sócia Alice Pinto Martinho
Gaspar.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do capital
social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que re-
presentem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de só-
cios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes, o sócio
José Augusto Gaspar, e o não sócio José António Martinho Gas-
par, casado, residente na Vivenda do Rio, 2.º, direito, lugar de
Flandes, freguesia e concelho de Pombal.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a assinatura do não sócio José António Martinho
Gaspar, por ter capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
designadamente veículos automóveis, incluindo por contratos le-
asing, e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecu-
ção dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Certifico ainda que, os gerentes foram nomeados em 25 de Se-
tembro de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vitor Ma-
nuel Pereira da Costa do Espírito Santo. 08703353

ÉVORA
BORBA

GALCAR � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 267/
001003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001003.

Certifico que pelo Carlos Manuel Carapinha Galhanas, casado,
residente em Borba, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo pacto a seguir articulado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GALCAR � Informática, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Povo, 30, na fregue-
sia de Matriz, do concelho de Borba.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a reta-
lho de material informático, consumíveis, máquinas e material de
escritório, papéis e derivados, conservação e reparação de equi-
pamento informático e de escritório, consultoria e formação in-
formática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a uma quota com o valor nominal de
1 002 410$, pertencente ao sócio único Carlos Manuel Carapi-
nha Galhanas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo
sócio único, o qual desde já fica designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria de Oli-
veira Aparicio. 12331724

ÉVORA

COMERSEM � COMÉRCIO DE SEMENTES, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 89, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2521/
20000926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20000926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe da qual
são sócios Luís Nuno de Carvalho Sofio e mulher, Teresa Paula
dos Santos Pinheiro Carvalho Sofio, casados em comunhão de ad-
quiridos e residentes em Évora, na Rua de Aviz, 89, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma COMERSEM � Comércio
de Sementes, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua de Aviz, 89, freguesia de São Ma-
mede, concelho de Évora.

2.ª

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de semen-
tes, fertilizantes, agro-químicos, produtos agrícolas e agro-indus-
triais, sua importação e exportação.

3.ª

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 4900 euros, pertencente ao sócio Luís Nuno de Carvalho Sofio,
e outra de 100 euros, pertencente à sócia Teresa Paula dos San-
tos Pinheiro Carvalho Sofio.

4.ª

1 � A administração e representação da sociedade ficará a per-
tencer a um ou mais gerentes, eleitos em assembleia geral, com
ou sem remuneração, consoante esta venha a deliberar, podendo
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio Luís Nuno de Carvalho
Sofio.
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2 � Em caso de gerência plural a sociedade obriga-se pela as-
sinatura da maioria dos gerentes, sendo, no entanto, suficiente a
assinatura de um gerente para actos de mero expediente.

5.ª

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo;
b) Quando for objecto de providência cautelar, penhora, inclu-

ída na massa falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providên-
cia judicial; e

c) Quando o respectivo titular seja interdito ou inabilitado.

6.ª

Os lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a re-
serva lagal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia
geral, não sendo obrigatória a sua distribuição, ainda que na to-
talidade.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09844830

FARO
ALBUFEIRA

MARINAMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2232/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 504921827; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20001002.

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Julho de 2000, a
fl. 115 do livro n.º 24-A no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Índico, edifício
Altis, rés-do-chão, letra C, Cerro Alagoa, na cidade, freguesia e
concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, ges-
tão e administração de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$) integralmente realizado em dinheiro, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de duas vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Sér-
gio Fernando Cabrita Martins e ao não sócio Reinaldo Manuel
Bernardo Teixeira que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

§ único. Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por estranhos à sociedade devidamente mandatados.

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 seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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 só-
cios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada num prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um represen-
tante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

9 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012028

MARTINS & MEDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2233/
20001002; identificação de pessoa colectiva n.º 505096153; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20001002.

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Agosto de 2000,
a fl. 40 do livro n.º 26-A no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins & Medeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Cândidos, 20, na
cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário não
regular de passageiros em veículos automóveis de aluguer � táxi.

ARTIGO 3.º

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 nominal de 2750 euros, per-
tencente ao sócio Hermenegildo da Conceição Martins, outra, no
valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Ana Maria Bita
Medeira e outra, no valor nominal de 750 euros, pertencente ao
sócio Jorge Miguel Medeira Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hermenegildo da
Conceição Martins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

9 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10004009

ESTRELA DO NORTE � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2234/
20001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505168057; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/20001003.

Certifico que, por escritura lavrada em 3 de Outubro de 2000,
a fl. 71 do livro n.º 29-A no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estrela do Norte � Empresa
de Trabalho Temporário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão de Maga-
lhães, lote 21, 1.º, letra Q, apartado 2056, freguesia e concelho
de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de traba-
lhadores para utilização de terceiros. Selecção, orientação e for-
mação profissional; consultadoria e gestão de recursos humanos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, 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 ou a não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

9 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012036

URBISUL � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 129/
841128; identificação de pessoa colectiva n.º 500692025; inscri-
ções n.os 12 e 16; números e data das apresentações: 20/21/
20000926.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a fo-
tocópia da acta n.º 5, de 11 de Agosto de 2000, pela qual renun-
ciaram à gerência António José Mendonça Viegas e Serena Bea-
triz Cabrita Neto Vieira, tendo sido nomeados para o mesmo
cargo, José António Fernandes da Silva e Vítor Manuel Arroja
da Quinta.

Data da deliberação: 11 de Agosto de 2000.

9 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012052

L. S. A. � GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 736/
890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502174099; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20000928.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva a fo-
tocópia da acta n.º 11, de 25 de Setembro de 2000, pela qual a
socie-dade deslocou a sede para a Rua do Índico, edifício Altis,
3.º, S, Albufeira.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Felício Coelho Avó. 10012079

FARO

PETRALGAR � INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA
A EQUIPAMENTOS PARA COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Vale da Amoreira, lote 26, 2.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3159/
940711; identificação de pessoa colectiva n.º 503226807; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 46/20000919.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 252 410$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e
alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma no valor nominal
de 3333 euros pertencente à sócia Fernanda Barão Costa de Ma-
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tos e outra no valor nominal de 1667 euros pertencente a Antó-
nio Guerreiro de Matos.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427191

GOUVEIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 29,
3.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3014/
930625; identificação de pessoa colectiva n.º 503018260; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação de funções de Maria Miosete dos Santos Rodri-
gues de Almeida Gouveia, por ter renunciado ao cargo em 26 de
Abril de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427205

FRANCISCO BAPTISTA, L.DA

Sede: Talho n.º 8 do Mercado Municipal, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1398/
811203; identificação de pessoa colectiva n.º 501226133; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 29/20000627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação para euros e foi alterado o contrato quan-
to ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 5985 euros e 58 cêntimos, di-
vidido em duas quotas: uma no valor nominal de 4987 euros e 98
cêntimos pertencente ao sócio Rui Filipe Afonso Viegas, e outra
no valor nominal de 997 euros e 60 cêntimos pertencente à só-
cia Dionísia Gomes Marques Viegas.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427116

AGROFARO � PRODUTOS E ASSISTÊNCIA
À LAVOURA, L.DA

Sede: Largo de Camões, 7, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 755/
19731221; identificação de pessoa colectiva n.º 500011770; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 24/20000724.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 000$, dividido em duas quotas, uma de 5 000 000$
pertencente ao sócio José Ramos Sousa e uma de 5 000 000$ per-
tencente à sócia Leonilde Guerreiro Lopes Sousa.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427132

T. C. R. � TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO REUNIDOS, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim de Moura, 23, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2867/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502785519; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20000918.

Certifico que, foi registada a cessação de funções de gerente
de Vera Cristina Rodrigues Guerreiro, por renúncia ao cargo a
partir de 5 de Janeiro de 1998.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427140

OFICINA AUTO MATOS, L.DA

Sede: Rua do Jogo, 7, Estoi

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2252/
890315; identificação de pessoa colectiva n.º 502123052; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/20000920.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido apro-
vadas as contas em 18 de Julho de 2000.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427159

ALGARTALHOS � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Sede: Areal Gordo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3113/
940411; identificação de pessoa colectiva n.º 503172618; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 20/20000621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação para euros e foi alterado o contrato quan-
to ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 249 398 euros e 95 cêntimos,
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 189 543 eu-
ros e 20 cêntimos pertencentes ao sócio Rui Filipe Afonso Vie-
gas e outra no valor nominal de 59 855 euros e 75 cêntimos per-
tencente à sócia Dionísia Gomes Marques Viegas.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427175

ALGARFUEL � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Estrada da Penha (Bairro Mendonça), 16-G, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3654/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503912670; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 47/20000919.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e
alterado o contrato quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros dividido em duas quotas: uma no valor de 3750 euros, per-
tencente ao sócio António Guerreiro de Matos e outra no valor
nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Fernanda Barão Costa
de Matos.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427183
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RAMIRES, LEITE & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 14, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1425/
820302; identificação de pessoa colectiva n.º 501259414; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20000925.

Certifico que foi registada a nomeação e cessação de funções
de gerente de Manuel do Carmo Ramires, Rui Vargas Lança e de
Júlio Manuel Rosa Ramos, por renúncia, a partir de 23 de Mar-
ço de 1996.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena de Sousa Fragoso Nascimento. 11427230

CABELEIREIRO ANA & CIDÁLIA, L.DA

Sede: Rua do Jornal Folha de Domingo, 34,
rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2475/
900515; identificação de pessoa colectiva n.º 502367725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 48/20000919.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e
alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios,
Ana Cristina Guerreiro dos Santos Galvão e Cidália Maria Her-
deiro Mendonça Teixeira.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427256

EUROCULTURA � SOCIEDADE LIVREIRA
E CULTURAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Filipe Alvares, 11, Penha, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3438/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 502563540; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 45/20000919.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e
alterado o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, corresponde à soma de três quotas: uma no valor de 4500 eu-
ros pertencente ao sócio Joaquim de Jesus e duas iguais de
250 euros, cada uma, de cada um dos sócios Vítor Emanuel Tei-
xeira de Jesus e Maria Cristina Teixeira de Jesus.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427264

VIA FARO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 19, Galeria Tridente,
loja 7, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3786/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504116347; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 19/20000831.

Certifico que foi alterada a sociedade Via Faro, Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, passando a sociedade unipessoal, e que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Via Faro, Sociedade de Me-
diação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro,
19, Galeria Tridente, loja 7, cidade e concelho de Faro, fregue-
sia da Sé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação na compra e venda
de bens imobiliários ou para a constituição de quaisquer direitos
reais sobre os mesmos, para o seu arrendamento, bem como na
prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 000 000$, 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, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 10134964

DECORAÇO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Moinho, 208-A, Patacão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4246/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505059533; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20000921.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por es-
critura de 21 de Setembro de 2000, a fl. 93 do livro n.º 28-A do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, entre Aníbal
Afonso Lúcio Alexandre Oliva e Fernando José Guerreiro Rosa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECORAÇO � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho, 208-A,
no Patacão, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e monta-
gem de estruturas metálicas.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o documento original.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 10134972

PALPROM PROMOTIONS AUTHENTIC LAMBSWOOL
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 37, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4247/
20000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505143275; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000925.

 Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por
escritura de 22 de Setembro de 2000, a fl. 105 do livro n.º 28-
-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,
entre Francisco José Zambrano Morcillo e Antónia Llorca
Lloret, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palprom Promotions Authentic
Lambswool � Comércio de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 37,
1.º, na cidade e concelho de Faro, freguesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, ex-
portação, representação e promoção de têxteis para o lar, artigos
de vestuário, acessórios e calçado.

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 duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital, na proporção das suas quotas, até cinco vezes o
capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, excepto
para assuntos de mero expediente em que bastará a assinatura de
qualquer gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo a ces-
são a estranhos do prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o documento original.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427124

FLORINHA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Comandante José da Costa, lote 55,
Gambelas, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4253/
20000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505132869; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20000928.

 Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por es-
critura de 4 de Setembro de 2000, a fl. 53 do livro n.º 27-A, do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FLORINHA � Compra e
Venda de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante José
da Costa, lote 55, Gambelas, freguesia de Montenegro, concelho
de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imobiliária e
gestão e administração de imóveis; e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), encontra-se integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 3000 euros, pertencente à sócia Florbela dos Mártires
Nóbrega Fernandes, e outra no valor de 2000 euros, pertencente
à sócia Maria Dolores Fernandes Bartolomeu.

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Dolores Fer-
nandes Bartolomeu.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios, depende do
consentimento da sociedade que terá sempre o direito de prefe-
rência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � 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 previs-
tos na lei, for cedida sem consentimento da sociedade,
considerando-se a amortização realizada desde a data da assem-
bleia geral que a deliberar.

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

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 documento original.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427167

JORGE CORREIA, L.DA

Sede: Rua do Moinho, Braciais, caixa postal 255-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3287/
950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503401749; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20000925.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 5000 euros, e
alterado o contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pintura de construção ci-
vil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427248

TRANSPORTADORA AMEIXIALENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Patacão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4251/
20000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505140594; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000927.

 Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por
escritura de 11 de Setembro de 2000, a fl. 101 do livro n.º 27-
-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Loulé, Direcção-Geral dos Registos e do Notariado,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportadora Ameixialense,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Patacão, fregue-
sia de São Pedro, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes nacionais e in-
ternacionais de mercadorias. Serviços de armazenagem e logís-
tica. Compra e venda de bens móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$), repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a
não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o documento original.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427280

PAULO & ÁLVARO, COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Emiliano da Costa, 72, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3523/
961017; identificação de pessoa colectiva n.º 503736996; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 1, 2 e 3/20000919.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Rogério Paulo Roberto de Sousa Coelho, por renúncia ao cargo
em 8 de Agosto de 2000, e a nomeação de Isabel Maria Lopes
Roberto Coelho para gerente a partir de 8 de Agosto de 2000, e
registada ainda a deslocação da sede para a Rua do Dr. Emiliano
da Costa, 72, freguesia da Sé, Faro.

11 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427299

LAGOS

CARRONDO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 605/
900712; identificação de pessoa colectiva n.º 501636722; inscri-
ção n.º 9; número e data de apresentação: 13/20000721.

Certifico o aumento de capital de 400 000$ para 3 000 000$,
e alteração dos artigos 1.º e 4.º do contrato social, que passaram
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Carrondo & Soares, L.da, com sede
na Rua de José Afonso, lote 41, cave direita, freguesia de Santa
Maria, concelho de Lagos, podendo ser transferida ou estabele-
cidas delegações, sucursais ou filiais em qualquer parte do terri-
tório português, ou no estrangeiro, por simples deliberação da as-
sembleia geral.
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4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 3 000 000$, e encontra-se dividido em três quotas iguais
de 1 000 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

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

6 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748613

CARRONDO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 605/
900712; identificação de pessoa colectiva n.º 501636722; inscri-
ção n.º 7; número e data de apresentação: 11/20000721.

Certifico o aumento de capital de 280 000$ para 400 000$, e
alteração do artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma de cada sócio,
sendo a de Adérito da Cruz Carrondo de 100 000$, a de António
Soares de 128 000$ e a de Júlio Soares de 172 000$.

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

6 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748621

CARLA SOUSA, L.DA

(antes CARLA SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1926/
981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504264222; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 2, 4 e 5/20000821.

Certifico que, por escritura de 18 de Agosto de 2000, lavrada
a fl. 47 do livro n.º 26-A no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi efectuada a transformação
da sociedade em epígrafe, entre Carla Andrez de Sousa e Luciano
Ivano Giuseppe Bertola, que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Luís de Camões,
6, 7 e 8, na cidade de Lagos, freguesia de São Sebastião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos
de artesanato, papelaria, livraria, tabacaria, bijutaria, artigos de
escritório, marroquinaria, artigos fotográficos, brinquedos, artigos
de praia, lotaria e venda de gelados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), represen-
tado por duas quotas: uma, no valor nominal de 350 euros, per-
tencente à sócia Carla Andrez de Sousa e outra, no valor nomi-
nal de 4650 euros, pertencente ao sócio Luciano Ivano Giuseppe
Bertola.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementa-
res de capital até ao montante de cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a
ambos os sócios, já nomeados gerentes e com ou sem remunera-
ção, conforme aqueles decidirem em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em actos e contratos de valor
igual ou inferior a 1 000 000$, basta a assinatura da gerente Carla
Andrez de Sousa, sendo sempre necessárias as assinaturas dos
dois gerentes em actos e contratos de valor superior a 1 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão ou cessão de quotas, carece do consenti-
mento da assembleia geral, ainda que entre cônjuges, ascenden-
tes, descendentes e sócios.

2 � Os sócios que pretenderem ceder ou transmitir a sua quota
a estranhos deverão informar os restantes sócios com 90 dias de
antecedência, os quais gozam do direito de preferência em rela-
ção à quota cedida ou vendida.

3 � Em caso de falecimento de algum dos sócios a sua quota
não se transmitirá aos sucessores do falecido, devendo ser amor-
tizada.

ARTIGO 7.º

Não é permitido aos sócios, por conta própria ou alheia, o exer-
cício de actividade concorrente com a da sociedade, na mencio-
nada localidade de Lagos, nem aos sócios exonerados ou que
transmitam a sua quota, num prazo de dois anos após essa ocor-
rência.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748648

MARSH & NAPOLEÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

(antes MARSH-FREESE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1812/
970602; inscrição n.º 2; número e data de apresentação: 14/
20000817.

 Certifico que, por escritura de 4 de Agosto de 2000, lavrada
a fl. 57 do livro n.º 25-A no Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi efectuada a transformação
da sociedade em epígrafe, entre Bridget Ann Marsh-Freese e
Sérgio Arménio Napoleão Gonçalves, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marsh & Napoleão � Mediação
Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o exercício da actividade co-
mercial de mediação na compra e venda de bens imobiliários ou
para constituição de quaisquer direitos reais sobre os mesmos,
para o seu arrendamento, bem como na prestação de serviços
conexos.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode a socie-
dade adquirir participações em sociedades por quotas ou anóni-
mas, com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante de Sagres,
11, rés-do-chão, na cidade e concelho de Lagos, freguesia de São
Sebastião.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, assim como criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação,
sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002
410$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma, no valor de 2550 euros, da
sócia Bridget Ann Marsh-Freese, e outra, no valor de 2450 eu-
ros, do sócio Sérgio Arménio Napoleão Gonçalves.

2 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, nos termos e condições que forem estabele-
cidos em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende da autorização da

sociedade.
3 � Para efeito do disposto no número anterior, o sócio que

pretender ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade da
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sua intenção, mencionando e identificando o respectivo cessioná-
rio, bem como o preço ajustado, o modo como ele será satisfeito
e as demais condições estabelecidas.

4 � Havendo recusa do consentimento, a sociedade pode amor-
tizar a quota ou fazeê-la adquirir por sócio ou terceiro, pelo va-
lor resultante de um balanço elaborado à data da cessão, devida-
mente auditado por revisor oficial de contas.

Em caso de divergência quanto ao valor, será solicitado o pa-
recer de outro revisor, sendo o valor final por consenso entre os
dois.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem
aos gerentes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições
que nela vierem a ser estabelecidos.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Bridget Ann
Marsh-Freese e Sérgio Arménio Napoleão Gonçalves, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos, incluindo os de compra, venda,
locação, trespasse ou oneração de bens, móveis ou imóveis, es-
tabelecimentos e veículos automóveis, são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

4 � Os gerentes poderão nomear procuradores ou mandatári-
os, para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
nos termos da lei e com a aprovação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
nos seguintes casos:

a) Se a mesma quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, de
algum modo, envolvida em qualquer processo judicial onde pos-
sa vir a ser alienada coercivamente;

b) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente
violadores das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos
dos interesses sociais, nomeadamente os que afectem os interes-
ses patrimoniais, comerciais e financeiros da sociedade, ou po-
nham em risco a sua imagem, crédito ou solvabilidade;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no arti-
go 5.º

d) Morte, falência ou insolvência do sócio.
2 � a) A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, con-

tados da data da verificação de qualquer dos factos que lhe de-
rem causa ou do seu conhecimento pela sociedade;

b) A contrapartida da amortização, será obtida utilizando os cri-
térios definidos no artigo 5.º n.º 4.

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748664

MARSH & NAPOLEÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

(antes MARSH-FREESE � CONSTRUÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1951/
990218; identificação de pessoa colectiva n.º 504433075; inscri-
ção n.º 4; número e data de apresentação: 18/20000817.

 Certifico a alteração dos artigos 1.º, 2.º, n.º 1, 4.º, n.º 1, 5.º,
n.º 4, 6.º, n.os 2 e 3, 7.º, alínea a) do n.º 2, do contrato social que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marsh & Napoleão � Constru-
ções, L.da

ARTIGO 2.º

1 �A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante de Sagres,
11, rés-do-chão, na cidade e concelho de Lagos, freguesia de São
Sebastião.

2 � (Mantém-se inalterado.)

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no va-
lor de 2550 euros, da sócia Bridget Ann Marsh-Freese, e outra,
no valor de 2450 euros, do sócio Sérgio Arménio Napoleão Gon-
çalves.

2 � (Mantém-se inalterado.)

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se inalterado.)
2 � (Mantém-se inalterado.)
3 � (Mantém-se inalterado.)
4 � Havendo recusa do consentimento, a sociedade pode amor-

tizar a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro, pelo valor
resultante de um balanço elaborado à data da cessão, devidamente
auditado por revisor oficial de contas.

Em caso de divergência quanto ao valor, será obtido o parecer
de outro revisor, sendo o valor final definido por consenso entre
os dois.

ARTIGO 6.º

1 � (Mantém-se inalterado.)
2 � A gerência da sociedade compete à sócia Bridget Ann

Marsh-Freese e ao sócio Sérgio Arménio Napoleão Gonçalves.
3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-

dos os seus actos e contratos, incluindo os de compra, venda,
locação, trespasse ou oneração de bens, móveis ou imóveis, es-
tabelecimentos e veículos automóveis, é necessária a assinatura
de dois gerentes.

4 � (Mantém-se inalterado.)

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se inalterado.)
2 � (Mantém-se inalterado.)
a) A contrapartida da amortização, será obtida utilizando cri-

térios definidos no n.º 4 do artigo 5.º

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

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748672

CARRONDO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 605/
900712; identificação de pessoa colectiva n.º 501636722; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 15 e 16/20000721.

Certifico a alteração dos artigos 4.º e 7.º do contrato social, que
passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 3 000 000$ e encontra-se dividido em duas quotas, uma
do sócio Júlio Soares de 1 000 000$ e outra do sócio João da Cruz
Carrondo de 2 000 000$.

7.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos
dois sócios, desde já nomeados gerentes e a Adérito da Cruz
Carrondo, sendo necessária a assinatura de dois dos gerentes para
obrigar a sociedade.

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

6 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748630

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO SÍTIO DAS
RUIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 778/
880219; inscrição n.º 4; número e data de apresentação: 8/
20000906.

Certifico o aumento de capital de 12 500 euros para 25 000 eu-
ros e alteração do artigo 4.º do contrato social, que passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

Capital: integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, uma de cada só-
cio.
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O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748737

LIMALAGOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1842/
970917; identificação de pessoa colectiva n.º 503965731; inscri-
ção n.º 3; número e data de apresentação: 10/20000905.

Certifico o aumento de capital de 400 000$ para 12 500 euros
e alteração do artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a se-
guinte redacção:

4.º

Capital: integralmente realizado em dinheiro é de 12 500 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de 9375 euros do sócio Car-
los Alberto Lopes Lima e outra de 3125 euros da sócia Lúcia
Painhas Arieira Lima.

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

10 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748656

BARLAGÁS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1908/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 503699306; averba-
mento n.º 2 à inscrição E-1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 13, 14/20000906.

Certifico que:
1) Cessação das funções de gerência de António Manuel Ca-

tarino Nunes, por renúncia, em 18 de Agosto de 2000.
2) Nomeação de Mário Marreiro Duarte Ginjeiro para o cargo

de gerente, deliberada em 18 de Agosto de 2000.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748710

À BEIRA-SOL � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 711/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501819088; inscri-
ção n.º 7 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 13, 12/20000907.

Certifico que:
a) Cessação das funções de gerência de Maria Teresa Batista

Inácio de Carvalho Costa, por renúncia, em 28 de Agosto de
2000.

b) Alteração do artigo 6.º do contrato social que passou a ter
a seguinte redacção:

6.º

1 � A gerência, sem caução e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral pertence ao sócio An-
tónio Manuel de Carvalho Costa.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

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

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748702

AQUALUZ � TURISMO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1201/
910517; identificação de pessoa colectiva n.º 502557931; inscri-
ção n.º 12; número e data de apresentação: 10/20000904.

Certifico a nomeação para o triénio 2000-2002 de António Ma-
nuel Pinto, João Manuel Gonçalves Bastos e Fernando Silva de

Morais e Castro para o cargo de gerentes, cuja data da delibera-
ção foi de 22 de Março de 2000.

11 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748729

TROCH & CARDOSO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2079/
20000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504838075; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data de apresentação:
3/08092000.

Certifico a mudança da sede social para a Praceta do Dr. An-
tónio Balté, lote 27, cave D, freguesia de Santa Maria, Lagos.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748699

PORTOFORMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1541/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503250945; inscri-
ção n.º 2; número e data de apresentação: 1/11092000.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe, cuja data da aprovação das contas é de 19 de
Junho de 2000.

12 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 11748680

TAVIRA

TRANSPORTES AMBITAVI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 894/
20000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505162830; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20000925.

Certifico que entre Ângela de Jesus Fernandes Lopes e mari-
do, Hélder Correia Lopes, casado na comunhão de adquiridos, re-
sidentes em Campina, Luz, Tavira, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Campina, caixa
postal 862 X, freguesia da Luz, concelho de Tavira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na actividade de transportes
rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (correspondentes a
10 024 100$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edade, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11197072

VILA DO BISPO

MEDITOTA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua da Bélgica, 1, Sagres, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 215/000809; inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 2/
000809.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDITOTA � Mediação de
Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bélgica, 1, na vila
e freguesia de Sagres, concelho de Vila do Bispo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 4500 euros, per-
tencente ao sócio António Mariano Soares da Costa e outra, no
valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Irene Cristina Vi-
cente Guerreiro Castela.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 10016708

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

ALFREDO DO CARMO MORAIS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 395/870202; data de apresentação: 000719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas aos anos de exercício de 1999 e 1998.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07184735

METRO � INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 714/920814; identificação de pessoa colectiva
n.º 502828196; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

9 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185847

METRO � INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 714/920814; identificação de pessoa colectiva
n.º 502828196; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1998.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185839

CONDOR � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 891/970218; identificação de pessoa colectiva
n.º 503817112; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185944

ROPISUL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 860/960722; identificação de pessoa colectiva
n.º 503679046; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185898
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SILVA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 269/810323; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150803; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185901

CORREIA & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 721/921019; identificação de pessoa colectiva
n.º 502862831; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07185910

M. T. B. � MATEUS TRINDADE BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 543/890929; identificação de pessoa colectiva
n.º 502224843; data de apresentação: 000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396110

AVICEREAIS � COMÉRCIO DE CEREAIS
E PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 663/910819; identificação de pessoa colectiva
n.º 502606975; data de apresentação: 300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396102

CLARA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 730/921202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502892676; data de apresentação: 300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas aos anos de exercício de 1999, 1998 e 1997.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13396099

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES BAÍA DE MONTE GORDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 373/860708; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688080; data de apresentação: 000627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposi-
tado na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Rosa Ma-
ria Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 07184743

LISBOA
LISBOA � 4.A SECÇÃO

CARVALHO & RIBEIRO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 904/600708; identificação de pessoa colectiva
n.º 500571406; entrada e data: 12 305/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192500

CHÁS DAS QUATRO � CHÁ E COMIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 894/780314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500737690; entrada e data: 12 265/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 11344628

MANUEL OLIVEIRA & AFONSO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 526/700826; identificação de pessoa colectiva
n.º 500960836; entrada e data: 12 269/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 11344040

CAMPOS & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 021/710318; identificação de pessoa colectiva
n.º 500051844; entrada e data: 12 123/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13717723

COUTEZE � CONSTRUTORA UNIDA DE TOMAR
E ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 329/720417; identificação de pessoa colectiva
n.º 500598193; entrada e data: 10 335/000605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12003042

MÁRIO DIAS COIMBRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 204/661020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500952167; entrada e data: 11 175/000615.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13717731

MITZA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 663/670407; identificação de pessoa colectiva
n.º 500506981; entrada e data: 12 494/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13717740

MANUEL JOSÉ RODRIGUES E FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 425/680517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500725942; entrada e data: 12 616/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12025860

CETACO � CENTRO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA
A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 528/680529; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906173; entrada e data: 11 846/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12297631

CENTRO REGIONAL SERTAGINENSE � VINHOS
E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 129/630710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500330867; entrada e data: 12 062/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13746472

CORREIA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 300/630923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500905959; entrada e data: 12 260/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 11344024

CARVALHO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 582/650225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500497958; entrada e data: 12 665/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13746502

COSFO � COOPERATIVA DE SERVIÇOS
E FORMAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 101/000530; identificação de pessoa colectiva
n.º 505019906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000530.

Certifico que foi constituída a Cooperativa em epígrafe, que se
rege pelo contrato cujo extracto é o do texto seguinte, pelos
cooperadores que a seguir se identificam:

Ana Paula Antunes Miranda Simões, natural de São Sebastião
da Pedreira, Lisboa, empregada administrativa, casada com
Paulo Jorge Teixeira Simões em regime de adquiridos, residente
na Praceta de Abel Salazar, 5, 8.º, esquerdo, Alfornelos, Colina
do Sol, Amadora, portadora do bilhete de identidade n.º 8561834,
emitido em 27 de Outubro de 1999, pelo Arquivo de Identifica-
ção de Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 192141295;

Carla Alexandra da Gama Alves, natural de São Sebastião da
Pedreira, Lisboa, técnica profissional de contabilidade, solteira,
residente na Rua de Keil do Amaral, lote 226, 6.º, C, esquerdo,
Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 10335301, emitido
em 23 de Fevereiro de 1996, pelo Arquivo de Identificação de
Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 215408560;

Gualter Modesto Agrochão, natural de Zoio, Bragança, profes-
sor do ensino superior e gestor de empresas, casado com Maria
Élia Lago Agrochão em regime de adquiridos, residente na Ave-
nida dos Bombeiros Voluntários, 13, 8.º, direito, na Pontinha,
Odivelas, portador do bilhete de identidade n.º 3016847, emitido
em 13 de Outubro de 1994, pelo Arquivo de Identificação de
Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 148296319;

Maria da Conceição Soares Gonçalves Salvador, natural de São
Sebastião, Guimarães, técnica oficial de contas, casada com José
António dos Santos Salvador em regime de adquiridos, residente
na Avenida de 25 de Abril, 3, 11.º, esquerdo, Almada, portadora
do bilhete de identidade n.º 7310872, emitido em 26 de Junho de
1997, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, e contribuinte
fiscal n.º 187710961;

Maria Dulce Martins da Conceição, natural de Porto Amboim,
Angola, secretária, casada com Heitor dos Reis Agrochão em re-
gime de adquiridos, residente na Rua do Padre Américo, 11, 2.º,
direito, Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 8140289,
emitido em 21 de Novembro de 1995, pelo Arquivo de Identifi-
cação de Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 126167605;

Rosa Maria Rosado Serra de Matos da Silva Gonçalves, natu-
ral de Moçambique, técnica oficial de contas, casada com José
Carlos da Silva Gonçalves em regime de adquiridos, residente na
Praceta do Abraão, 1, 5.º, direito, Queluz Ocidental, Sintra, por-
tadora do bilhete de identidade n.º 5036278, emitido em 16 de
Agosto de 1999, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, e con-
tribuinte fiscal n.º 147059879;

PFG � Promoção de Financiamentos e de Gestão, S. A., com
o número de identificação de pessoa colectiva 502035501, repre-
sentada pelo seu administrador, Gualter Modesto Agrochão, con-
forme acta n.º 32 da assembleia geral extraordinária realizada em
15 de Maio de 2000;

SEA � Sistemas Educativos Audiovisuais, L.da, com o número
de identificação de pessoa colectiva 500237077, representada pela
sua gerente, Rosa Maria Rosado Serra de Matos da Silva Gon-
çalves, conforme acta n.º 35 da assembleia geral extraordinária
realizada em 15 de Maio de 2000.

Procedeu-se em seguida à eleição dos restantes membros dos
corpos sociais para o primeiro mandato de quatro anos, tendo sido
aprovada por unanimidade a constituição seguinte:

Direcção: presidente, Gualter Modesto Agrochão; secretária,
Carla Alexandra da Gama Alves.
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Conselho fiscal: presidente, Maria da Conceição Soares Gon-
çalves Salvador.

Nada mais havendo a acrescentar, o presidente da mesa encer-
rou esta assembleia e mandou elaborar esta acta que foi aprova-
da e vai assinada pelos fundadores e rubricada pelos membros da
mesa da assembleia geral.

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede, duração,
objecto e fins

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

1 � É constituída a COSFO � Cooperativa de Serviços e For-
mação, C. R. L., que se rege pelo Código Cooperativo, pelos
presentes estatutos, pelo regulamento interno e demais legislação
aplicável.

2 � A Cooperativa, quanto ao objecto, insere-se no ramo dos
serviços do Sector Cooperativo.

3 � Quanto à qualidade dos seus membros, é uma cooperati-
va de produtores de serviços.

ARTIGO 2.º

Duração

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, a partir
da data da sua constituição.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A Cooperativa tem a sua sede na Avenida de 5 de Outu-
bro, 267, 8.º, esquerdo, em Lisboa.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações por proposta da di-
recção a submeter à assembleia geral.

3 � A sede poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da direcção.

ARTIGO 4.º

Objecto e fins

1 � A Cooperativa tem como objecto principal a prestação
de serviços na área da gestão aos seus membros, assegurar a for-
mação profissional destes e a de terceiros, designadamente, na
perspectiva da integração na vida activa e da manutenção do em-
prego.

2 � A Cooperativa poderá ainda realizar quaisquer outras ac-
tividades que contribuam para a integração na vida activa, em
particular a realização de estágios, assim como produzir e comer-
cializar os serviços resultantes da sua actividade.

CAPÍTULO II

Do capital social

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, de
montante inicial de 17 460 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de
5 euros cada.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data da emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.

ARTIGO 6.º

Entradas

As entradas mínimas de cada membro não podem ser inferio-
res a 100 títulos de capital no acto de admissão.

ARTIGO 7.º

Realização do capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro em,
pelo menos, 50 % do seu valor.

2 � A parte restante do capital deverá estar integralmente reali-
zado no prazo de dois anos.

CAPÍTULO III

Dos cooperadores

ARTIGO 8.º

Admissão

1 � Podem ser membros da Cooperativa as pessoas singula-
res ou colectivas que exerçam uma actividade relacionada com
o objecto e fins da Cooperativa.

2 � A admissão efectuar-se-á mediante proposta apresentada
por escrito à direcção.

3 � A admissão será resolvida em reunião de direcção no pra-
zo máximo de 90 dias.

4 � Da recusa de admissão cabe recurso para a primeira as-
sembleia geral subsequente.

ARTIGO 9.º

Direitos dos cooperadores

Os cooperadores têm direito, nomeadamente, a:
a) Tomar parte nas assembleias gerais, apresentando propos-

tas, discutindo e votando os pontos constantes da ordem de tra-
balho;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais;
c) Requerer informações sobre a situação da Cooperativa e exa-

minar a escrita e as suas contas, nos termos a definir no regula-
mento interno.

d) Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos da
leis e dos regulamentos internos;

e) Apresentar a sua demissão.

ARTIGO 10.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os Cooperadores devem respeitar os princípios coopera-
tivos, as leis, os estatutos e os regulamentos internos.

2 � Os cooperadores devem ainda:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar exercer os cargos sociais para que forem eleitos;
c) Participar, em geral, nas actividades da Cooperativa e pres-

tar o trabalho ou serviço que lhe competir.

ARTIGO 11.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por carta di-
rigida à direcção no fim de cada exercício, com pré-aviso de
60 dias, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações como
membros da Cooperativa.

2 � Se a demissão for aceite, o cooperador terá direito a re-
ceber no prazo de um ano o valor dos títulos de capital, assim
como os excedentes e juros a que tiver direito.

ARTIGO 12.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da Cooperativa, por deliberação da
assembleia geral, os cooperadores que violarem grave e
culposamente os deveres sociais previstos na lei e nos estatutos.

2 � Os cooperadores excluídos terão direito aos reembolsos
previstos no n.º 2 do artigo anterior.
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CAPÍTULO IV

Dos órgão sociais

ARTIGO 13.º

Princípios gerais

Os órgãos sociais da Cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 14.º

Mandatos

A duração dos mandatos dos membros da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal é de quatro anos, sendo
permitida a reeleição.

ARTIGO 15.º

Eleições

Os membros titulares da mesa da assembleia geral, da direc-
ção e do conselho fiscal, são eleitos por maioria simples dos
votos, entre os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

Remunerações

Os titulares dos órgãos sociais poderão receber as remunera-
ções que lhe forem fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Cooperativa e
as suas deliberações tomadas nos termos legais e estatutários, são
obrigatórias para os restantes órgãos sociais e para todos os mem-
bros.

2 � Participam na assembleia geral todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 18.º

Constituição

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e um vice-presidente.

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral nos
termos da lei, presidir e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas
suas faltas e impedimentos pelo vice-presidente.

ARTIGO 19.º

Direcção

1 � A direcção é constituída por dois cooperadores, um pre-
sidente e um secretário.

2 � Poderão ser criados, quando for entendido conveniente, os
cargos de vice-presidente e de tesoureiro.

3 � A distribuição dos cargos da direcção será feita na primei-
ra reunião, quando não for feita pela assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Reunião

1 � A direcção reunirá ordinariamente, pelo menos, uma vez
por mês, convocada pelo presidente.

2 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença
de mais de metade dos seus membros.

ARTIGO 21.º

Gerentes e outros mandatários

A direcção pode designar um ou mais gerentes, ou outros man-
datários delegando-lhes poderes específicos e revogar os respec-
tivos mandatos.

ARTIGO 22.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é o órgão de controlo da Cooperativa e
é constituído por um único titular.

2 � Se a assembleia geral assim o entender, o conselho fiscal
pode ser assessorado por um revisor oficial de contas ou por uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 23.º

Receitas

São receitas da Cooperativa:
a) Resultados da sua actividade;
b) Rendimento dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não impedidas por lei nem contrárias aos

presentes estatutos.

ARTIGO 24.º

Reservas

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas do exer-

cício e integradas por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para educação e formação Cooperativa e com a for-

mação técnica e profissional dos seus membros.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral outras reservas

facultativas.
ARTIGO 25.º

Aplicação dos excedentes

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) Para a constituição da reserva legal;
b) Para a constituição da reserva de educação e formação Co-

operativa;
c) Para a constituição de outras reservas facultativas;
d) Uma percentagem a fixar pela assembleia geral como remu-

neração dos títulos de capital;
e) O remanescente poderá ser rateado, como retorno, pelos

cooperadores.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 26.º

Dissolução

A Cooperativa dissolve-se por:
a) Esgotamento do objecto ou impossibilidade insuperável da

sua prossecução;
b) Deliberação da assembleia geral, nos termos do Código Co-

operativo;
c) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral;
d) Decisão judicial, transitada em julgado, que declare a falên-

cia;
e) Decisão judicial, transitada em julgado, que verifique que a

Cooperativa não respeita no seu funcionamento os princípios coo-
perativos, que o objecto real não coincide como objecto expresso,
que utiliza meios ilícitos para a prossecução do seu objecto ou re-
corre à forma de Cooperativa para alcançar indevidamente benefí-
cios.

ARTIGO 27.º

Liquidação

1 � A dissolução da Cooperativa, qualquer que seja o motivo,
implica a nomeação de uma comissão liquidatária, encarregue do
processo de liquidação do património da Cooperativa.

2 � No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral deve
eleger a comissão liquidatária, à qual conferirá os poderes neces-
sários para proceder à liquidação.

3 � No caso de dissolução nos termos da alínea d) do
artigo anterior, será aplicável, com as devidas adaptações o Có-
digo dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e da
Falência.
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4 � Nos restantes casos de dissolução, com as devidas adap-
tações, aplica-se o processo de liquidação previsto no Código de
Processo Civil.

11 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13716581

PORTUGAL GLOBAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9229/000705; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 14/000705.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Apresentação n.º 14/000705.
Contrato de sociedade.
Firma � Portugal Global, SGPS, S. A.
Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 1, 1.º, Lisboa, fregue-

sia da Sé.
Objecto: gestão das participações sociais noutras sociedades

como forma indirecta de exercício de actividades económicas,
visando a integração, sob a forma empresarial do capital e da
gestão das participações detidas pelo Estado em empresas na
área da comunicação social, bem como a participação noutras
empresas, com capital total ou parcialmente público que actu-
em na área do multimédia, da comunicação on-line e da produ-
ção de conteúdos.

Capital: 175 000 000 euros, subscrito pelo único accionista Es-
tado, representado por 35 000 000 acções nominativas com o va-
lor nominal de 5 euros cada.

Administração: conselho composto por cinco ou sete membros,
devendo essa designação recair sobre os presidentes do conselho
de administração da RTP, S. A., da RDP, S. A., e da LUSA, S. A.

Fiscalização: fiscal único.
Duração dos mandatos: três anos.
Forma de obrigar: pela assinatura de dois administradores, de

um administrador-delegado ou de um procurador ou mandatário.
Menção: sociedade constituída pelo Decreto-Lei n.º 82/2000, de

11 de Maio.

11 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 13721720

CASA DE PASTO � A MARÍTIMA DE XABREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 499/660218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500729174; entrada e data: 12 395/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13746618

CONSTANTINO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 590/660323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500449139; entrada e data: 11 936/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12059625

CALHEIROS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 570/601003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500519927; entrada e data: 11 729/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13717758

MERCEARIA IDEAL DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 128/611214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500949492; entrada e data: 11 244/000615.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12958492

CARLOS ALBERTO DA SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 911/630416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500053944; entrada e data: 12 319/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192462

PEIXE AZUL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 402/770414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500656355; entrada e data: 11 831/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12024236

MONO ELÉCTRICA � INSTALAÇÕES
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 085/861008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501727256; entrada e data: 12 050/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12059609

CONSTRUÇÕES DIAS & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 490/861203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501753354; entrada e data: 11 964/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12069531
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CONSTRANSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TRANSACÇÕES DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 178/870220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500915342; entrada e data: 12 403/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13717707

MADREPÉROLA � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR
E RETROSARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 500/880513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501991778; entrada e data: 9851/000526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12298549

MERCEARIA ANGOLANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 171/541117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500191018; entrada e data: 11 886/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192497

MOTO GARAGEM PRUDENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 378/570422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198098; entrada e data: 12 009/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12999504

MISS CAPRICHO � COMÉRCIO DE PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6468/970922; identificação de pessoa colectiva
n.º 503976695; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
000926.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
5 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na comercialização de produtos de
higie-ne, cosmética, perfumaria, bijutarias, brindes, produtos ali-
mentares, plantas, utensílios domésticos, importação e exportação,
clínica veterinária, consultas e tratamentos de animais e comér-
cio de produtos para animais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 2 500 000$ cada,

pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Bonifácio
Carvalho do Amaral e Eurotriângulo � Import Export, L.da

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 10473394

MONITOR � PROJECTOS E EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 026/851212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501567259; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
000927.

Certifico que o capital social de 15 000 000$ foi aumentado
para 21 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
21 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de 8 250 000$, pertencente a sócia
DATINVEST � Estudos, Representações e Projectos Industriais,
L.da, uma de 450 000$, pertencente à sócia Margarida Maria
Martins de Abreu Roldão, uma do valor nominal de 8 100 000$,
pertencente ao sócio Vítor José Sequeira Roldão, uma do valor
nominal de 2 100 000$, pertencente ao sócio Carlos Manuel Pes-
soa Varela Pinto e uma do valor nominal de 2 100 000$, perten-
cente ao sócio Artur Lemos de Azevedo.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13712586

PROBELAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
(SOCIEDADE UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9436/000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 504920375; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
000926.

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

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma PROBELAS � Sociedade
Imobiliária, (Sociedade Unipessoal), L.da, tem a sua sede em Lis-
boa, na Avenida de Óscar Monteiro Torres, 28, 3.º, direito, fre-
guesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
abrir, manter, transferir ou encerrar agências, escritórios, estabe-
lecimentos, delegações, sucursais, filiais e outras formas de re-
presentação, no País ou no estrangeiro, bem como transferir a sua
sede nos termos da lei.

3 � Enquanto a sociedade for ou tornar-se unipessoal, o só-
cio único exercerá os poderes atribuídos por lei à assembleia geral
de sócios.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto social consiste no exercício da actividade de com-
pra de imóveis para revenda, construção e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

Outras eventuais finalidades

A sociedade pode, através da gerência e sob qualquer forma
legal ou contratual, associar-se a terceiros, nomeadamente para
formar sociedades, ainda que com diferente objecto, incluindo as
reguladas por leis especiais e ainda que com sede fora de Portu-
gal, consórcios, agrupamentos complementares de empresas ou
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associações em participação, assim como adquirir e alienar par-
ticipações no capital de outras sociedades.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e corresponde a uma quota de igual
valor nominal pertencente ao sócio único José António Martins
Victorino.

2 � Os sócios podem deliberar a exigência de prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 100 vezes o
capital social inicial e nas demais condições que forem delibera-
das.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão total ou parcial, inter vivos, depende sempre do
prévio consentimento da sociedade, salvo se for entre sócios, ou
entre estes e seus cônjuges, ascendentes ou descendentes, ou so-
ciedades em que detenham participação social ou que participem
no capital social do cedente.

2 � Porém, o sócio José António Martins Victorino pode di-
vidir e ceder livremente, no todo ou em parte a quota que tem
ou quaisquer quotas que venha a ter nesta sociedade.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar uma quota sem o consenti-
mento do respectivo titular quando tenha ocorrido um dos factos
a seguir enumerados, que o presente contrato social considera fun-
damento de amortização:

a) Fraude, acção ou omissão, devidamente comprovadas, lesi-
vas dos direitos e bom nome da sociedade e dos sócios;

b) Falência ou insolvência do titular de qualquer das quotas
sociais ou submissão a processo presuntivo ou concordatário, bem
como, quanto a estas, confisco, arresto ou outro procedimento
cautelar não contestado e, ainda, arrematação, adjudicação judi-
cial, venda em execução ou transferência da sua titularidade,
imposta por meio legal ou administrativo;

c) Condenação do sócio em processo judicial movido pela so-
ciedade;

d)  Falecimento, interdição ou inabilitação de sócio ou cônju-
ge, ou dissolução.

2 � A amortização é precedida de deliberação da assembleia
geral, que constate a verificação dos respectivos pressupostos
legais e contratuais e torna-se eficaz através de declaração diri-
gida ao sócio afectado.

3 � Salvo acordo das partes em contrário, a contrapartida da
amortização é o valor de liquidação da quota determinado nos ter-
mos do artigo 1021.º do Código Civil, com referência ao momen-
to da deliberação, por um revisor oficial de contas, designado por
mútuo acordo, ou, na falta deste e decorridos oito dias sobre a
primeira solicitação escrita de uma das partes para a referida
designação por mútuo acordo, pelo presidente do Tribunal da
Relação de Lisboa que designará um árbitro único, sendo o res-
pectivo pagamento fraccionado em duas prestações a efectuar
dentro de seis meses e um ano, após a fixação definitiva dessa
contrapartida.

ARTIGO 7.º

Aquisição de quotas próprias

Os sócios podem deliberar a aquisição pela sociedade de quo-
tas próprias dentro dos limites legais.

ARTIGO 8.º

Direito dos sócios aos lucros

1 � Por deliberação da assembleia geral pode ser dado ao lu-
cro o destino que for deliberado.

2 � A gerência poderá fazer aos sócios adiantamentos sobre
os lucros.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence por direito próprio e es-
pecial ao sócio José António Martins Victorino, ou à pessoa ou

pessoas que forem designadas gerentes, com ou sem remunera-
ção e caução, por deliberação dos sócios.

2 � A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 10.º

Atribuições e competências da gerência

1 � A gerência tem por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao pros-

seguimento do objecto social;
b) Adquirir, prometer adquirir, permutar, prometer permutar,

quaisquer participações sociais, bens móveis, imóveis e direitos
sobre eles, assim como vender, prometer vender participações
sociais, móveis, imóveis ou direitos, incluindo veículos automó-
veis;

c) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos,
inclusive por suprimento dos sócios, realizar quaisquer operações
de crédito e praticar outros actos que não sejam vedados por lei,
podendo, ainda, contrair empréstimos que impliquem garantia hi-
potecária ou penhor mercantil, conceder avales ou cauções, sem
prévia aprovação em assembleia geral;

d)  Negociar e outorgar, nos termos que julgar convenientes,
todos os contratos no âmbito das atribuições anteriormente espe-
cificadas;

e) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios ou pen-
dências, ainda que não tenham atingido base judicial;

f) Comprometer a sociedade em árbitros;
g) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferi-

das por lei, pelos presentes estatutos ou por expressa deliberação
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é ne-
cessária e suficiente:

a) A assinatura do gerente José António Martins Victorino;
b) Ou as de, pelo menos, dois outros gerentes, caso hajam sido

designados dois ou mais gerentes, além do gerente por direito pró-
prio e especial e sem prejuízo dos poderes de vinculação deste;

c) Ou do procurador ou procuradores com poderes para o efei-
to;

d) Quanto aos actos de mero expediente, em que será sempre
suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A gerência, pelo modo adequado a obrigar a sociedade,
pode constituir procurador ou procuradores da mesma sociedade
para actos ou categorias de actos especificados nas respectivas
procurações, salvo se o procurador for designado por deliberação
dos sócios, caso em que bastará a intervenção de um gerente para
outorgar ou conferir o respectivo instrumento.

ARTIGO 11.º

Assembleias gerais

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por qualquer pessoa que entendam constituir sua mandatária, in-
clusive terceiros estranhos à sociedade. A representação é feita
por simples carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13702912

PARCERIA ANTÓNIO MARIA PEREIRA,
LIVRARIA EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9434/000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 504395599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000926.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Parceria António Maria Pe-
reira, Livraria Editora, L.da, a qual tem a sua sede em Lisboa,
freguesia da Lapa, na Rua da Estrela, 47.

2 � Por deliberação da assembleia geral, pode a sociedade
transferir a sua sede para outro local, bem como poderão ser cri-
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adas sucursais, filiais ou agências ou qualquer outra forma de
representação no território nacional; e, simples deliberação da
gerência, poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade livreira e editorial.

ARTIGO 3.º

A sociedade fica expressamente autorizada a participar em so-
ciedades com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 57 000 euros, o qual está integral-
mente subscrito e corresponde à soma das seguintes 11 quotas:
uma quota no valor de 25 000 euros, do sócio António Maria
Pereira; uma quota no valor de 18 000 euros, da sócia Quantum
Gest � SGPS S. A.; uma quota no valor de 4000 euros, da só-
cia Publicações Europa América, L.da; uma quota no valor de
2500 euros, da sócia Antónia Maria Martinho Pereira; uma quo-
ta no valor de 1000 euros, do sócio Luís Alberto Lopes Sáragga
Leal; uma quota no valor de 1000 euros, do sócio Francisco
António Piano de Oliveira Martins; uma quota no valor de
1000 euros, do sócio José Miguel Alarcão Júdice; uma quota no
valor de 1000 euros, do sócio José Luís da Cruz Vilaça; uma
quota no valor de 1000 euros, da sócia Leila Nyrop; uma quota
no valor de 1250 euros, da sócia Catarina Bastos Font; uma quota
no valor de 1250 euros, do sócio Andreu Bastos Font.

2 � Cada uma das quotas encontra-se realizada em dinheiro,
quanto a 50%, devendo o remanescente ser realizado, também em
dinheiro, até ao fim do ano de 2001.

3 � Em todos os aumentos de capital, por novas entradas, os
sócios terão direito de preferência, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
maioria simples, poderão ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital até ao dobro do valor actual das recepti-
vas quotas.

2 � A celebração de qualquer contrato de suprimentos, com
ou sem vencimento de juros, depende de deliberação da assem-
bleia geral, tomada por maioria simples do capital da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, dependendo a cessão a es-
tranhos do consentimento da sociedade à qual, em primeiro lu-
gar, e depois aos sócios não cedentes, em partes iguais, fica re-
servado o direito de preferência na aquisição.

2 � Para os efeitos da cessão, referida no anterior n.º 1, o sócio
cedente notificará a sociedade e os restantes sócios, por carta re-
gistada, com aviso de recepção, do projecto de alienação da quota
ou de parte dela, informando designadamente o nome do adqui-
rente e o preço da cessão. A sociedade, após deliberação da as-
sembleia geral, comunicará, no prazo de 30 dias, a contar da re-
cepção da notificação, também por carta registada, endereçada
para a residência do alienante que constar da carta registada re-
cebida, se autoriza a cessão. Em caso de recusa da cessão pro-
posta pelo sócio, a sociedade apresentará proposta de aquisição,
em partes iguais pelos sócios que na assembleia geral tiverem
manifestado interesse na sua aquisição.

3 � A falta de resposta, no prazo fixado, à notificação pela so-
ciedade e pelos restantes sócios, entende-se como dada a autori-
zação para a cessão e a renúncia  ao direito de preferência.

4 � Dependem do consentimento da sociedade a oneração, a
doação e a permuta de qualquer quota.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por falecimento do sócio seu titular, se a quota não for trans-

mitida aos seus descendentes ou aos respectivos cônjuges;
c) Se o seu titular for declarado judicialmente interdito ou ina-

bilitado;
d) Por falência ou insolvência do sócio seu titular;

e) Se a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer outro
modo apreendida judicialmente, sempre que contra tais providên-
cias não seja deduzida oposição pelo seu titular ou, sendo-o, seja
julgada improcedente por decisão transitada em julgado;

f) Por inobservância de qualquer das disposições deste contra-
to ou de deliberações sociais validamente tomadas;

g)  No caso de oneração, doação ou permuta da quota sem o
consentimento da sociedade.

2 � A contrapartida da amortização ou da aquisição, salvo
acordo entre a sociedade e o sócio ou entre este e o adquirente,
será: nos casos referidos nas alíneas a) e b) calculada por balan-
ço especial a elaborar para o efeito; nos restantes casos previs-
tos no número anterior, igual ao valor nominal da quota ou igual
ao valor que resultar do último balanço aprovado, se este for
inferior ao nominal, podendo, em qualquer dos casos e na falta
de acordo, o pagamento da contrapartida ser feito em quatro pres-
tações trimestrais iguais, vencendo-se a primeira, 30 dias depois
da data da deliberação da amortização.

3 � A amortização considera-se efectuada em face da acta da
respectiva deliberação ou da outorga da competente escritura e do
pagamento da primeira prestação da contrapartida.

4 � Se a sociedade tiver o direito de amortizar a quota pode
em vez disso adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

5 � A quota amortizada pode figurar no balanço como tal, po-
dendo, posteriormente e por deliberação dos sócios, em vez da
quota amortizada, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a
ser alienadas a um ou alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos geren-
tes que forem eleitos pela assembleia geral, os quais terão ou não
remuneração, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Antónia Maria
Martinho Pereira.

3 � A gerência, nos termos da alínea a) do n.º 4 deste artigo,
poderá constituir mandatários ou procuradores da sociedade para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade considera-se validamente vinculada nos seus
actos e contratos, designadamente perante entidades bancárias ou
na compra e venda de quaisquer bens imóveis ou móveis, inclu-
indo veículos automóveis:

a) Pela assinatura de um gerente; ou
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com pode-

res para o acto.
5 � Fica expressamente vedado aos gerentes e aos mandatá-

rios ou procuradores obrigar a sociedade em fianças, abonações,
avales, letras de favor e outros actos, contratos ou documentos
semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sob pena de o infrac-
tor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 9.º

1 � As reuniões das assembleias gerais serão convocadas pela
gerência, através de cartas registadas, com aviso de recepção, di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
nos casos em que a lei exija outras formalidades.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral po-
derá fazer-se representar pelo seu cônjuge, por um descendente
ou ascendente, ou, ainda, por outro sócio.

ARTIGO 10.º

Os lucros resultantes da actividade social, depois de retiradas
as importâncias necessárias para constituir as reservas legais, te-
rão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 11.º

Em caso de dissolução, e salvo deliberação em contrário, será
liquidatária a gerência.

ARTIGO 12.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada, nos termos e para os efei-
tos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedade Comerciais, a proceder ao levantamento do montante
correspondente ao capital social, depositado no Banco Espírito
Santo, com sede na Avenida da Liberdade, 195, em Lisboa, a fim
de ocorrer às despesas de constituição e registo, bem como da
instalação da sede social, e à aquisição de bens de equipamento
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ou outros que sejam necessários ou convenientes à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do registo definitivo deste
contrato.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13690345

P. M. P. G. � SISTEMAS INFORMAÇÃO E AMBIENTE
(UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9435/000926; identificação de pessoa colectiva
n.º 504974521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Pedro Manuel da Assunção Pereira Gonçalves, casado com Diane
Marie Defrenne em regime de comunhão de adquiridos. natural
de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente na
Rua de São Bento, 422, 3.º, esquerdo, em Lisboa, portador do
bilhete de identidade n.º 9534475, de 28 de Junho de 1999, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma P. M. P. G. � Sistemas Informa-
ção e Ambiente (Unipessoal), L.da, fica com a sua sede na Rua
de São Bento, 422, 3.º, esquerdo, freguesia de Mercês, concelho
de Lisboa.

2.º

O seu objecto consiste no comércio, indústria, serviços, na área
de informática, comunicações e internet, projectos em engenha-
ria do ambiente, implementação e desenho de sistemas de infor-
mação, processamento e análise de informação geográfica e ima-
gens de satélite.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, subscrito integralmente pelo sócio.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelo único sócio, des-
de já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado, bastando e sendo sufici-
ente a sua assinatura para vincular a sociedade em todos os ac-
tos e contratos.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar do BPI o capi-
tal depositado para pagamento de despesas já efectuadas em nome
da sociedade e que ficam por conta desta todas as relacionadas
com a escritura e registos.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13712993

CASA ALTA � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1884/920804; identificação de pessoa colectiva
n.º 502817240; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
42/000926.

Certifico que o capital social de 5 000 000$ foi reforçado para
50 000 euros, tendo sido remodelado totalmente o contrato que
passou a reger-se pelo seguinte:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Alta � Gestão e Serviços,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede e domicílio são na Rua de D. Francisco Manuel
de Melo, 40, 2.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

2 � Por simples decisão do administrador único ou por sim-
ples deliberação do conselho de administração, se o houver, a
sede social poderá ser livremente deslocada dentro do concelho
de Lisboa ou para concelho limítrofe e poderão ser criadas ou
encerradas sucursais, agências, delegações ou outras quaisquer
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto:
a) A administração de bens móveis e imóveis, próprios ou

alheios,
b) A compra e venda de imóveis, incluindo a modalidade

compra-revenda dos adquiridos para esse fim;
c) A prestação de serviços de consultadoria e gestão com ex-

cepção dos próprios das profissões liberais.
2 � Por decisão do administrador único ou por deliberação do

conselho de administração, se o houver, a sociedade poderá ad-
quirir participações ou participar na constituição de sociedades
com objecto diferente do seu e ainda em sociedades reguladas por
leis especiais e ou agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções
do nominal de 5 euros cada uma e encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro já entrado nos cofres sociais.

ARTIGO 5.º

A administração poderá elevar, por uma ou mais vezes e nas
condições que entender convenientes, o capital social até ao li-
mite de 500 000 euros.

ARTIGO 6.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 460.º do Código das Socie-
dades Comerciais, na subscrição de novas acções terão preferên-
cia os accionistas, na proporção das que já possuírem.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, livre e reci-
procamente convertíveis a expensas dos respectivos titulares.

2 � Poderá haver títulos representativos de 1, 5, 10, 20, 50,
100 ou mais acções.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, deverão conter a assinatura do administrador único ou, ha-
vendo conselho de administração, a assinatura de dois adminis-
tradores, podendo, porém, uma delas ser de chancela.

4 � As despesas efectuadas com quaisquer averbamentos se-
rão sempre suportadas pelos accionistas que os requererem ou que
neles tenham interesse.

ARTIGO 8.º

Os accionistas gozam do direito de preferência de aquisição na
alienação de acções nominativas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao por-
tador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condi-
ções fixadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral da sociedade é constituída pelos ac-
cionistas com direito de voto ou que sejam membros da mesa da
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assembleia geral, do órgão de administração ou do órgão de fis-
calização e as suas deliberações, quando tomadas nos termos da
lei e deste contrato, são obrigatórias para todos, ainda que ausen-
tes, dissidentes ou incapazes.

2 � Os accionistas sem direito de voto, que exerçam qualquer
dos cargos indicados no número anterior e o revisor oficial de
contas, embora não possam votar, poderão discutir, fazer propos-
tas e intervir em todos os demais trabalhos da assembleia geral.

3 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito de voto e
que não exerçam qualquer dos cargos referidos no n.º 1 não po-
derão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � Tem direito de voto o accionista que, sendo possuidor de,
pelo menos, 100 acções representativas do capital social da so-
ciedade:

a) As tenha depositadas na sede social ou averbadas no com-
petente livro de registo com, pelo menos, cinco dias de antece-
dência em relação ao dia fixado para a realização da assembleia
geral;

b) As tenha depositadas em instituição legalmente autorizada
a receber tal depósito e comprove o depósito com, pelo menos,
cinco dias de antecedência em relação ao dia fixado para reali-
zação da assembleia geral.

2 � Por cada 100 acções averbadas ou depositadas nos termos
previstos no número anterior contar-se-á um voto.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e um secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � Compete ao presidente convocar, com, pelo menos, 30 dias
de antecedência e dirigir as reuniões da assembleia geral, bem
como exercer as demais funções que lhe são conferidas pela lei
e pelo presente contrato.

3 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente,
todo o expediente relativo à assembleia geral.

ARTIGO 13.º

As assembleias gerais, quer ordinárias, quer especiais, serão
convocadas por anúncio publicado nos termos legais e ainda por
carta registada com aviso de recepção a enviar, com a antecedên-
cia legal, aos accionistas que possuam, pelo menos, 1000 acções
averbadas ou registadas em seu nome.

ARTIGO 14.º

1 � O accionista com direito a voto poder-se-á fazer represen-
tar na assembleia geral, pelas pessoas referidas no n.º 1 do ar-
tigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais, mediante sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa com, pelo menos, três
dias de antecedência sobre a data da realização da assembleia
geral.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas
nas reuniões da assembleia geral pela pessoa a quem legalmente
couber a sua representação.

3 � O presidente da mesa, quando tiver dúvidas sobre a au-
tenticidade das cartas ou documentos comprovativos da represen-
tação, poderá exigir o respectivo reconhecimento notarial.

ARTIGO 15.º

1 � Com excepção do disposto no número seguinte, em pri-
meira convocatória, a assembleia geral só poderá funcionar quan-
do estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a 51% do capital social.

2 � É exigido que estejam presentes ou representados accio-
nistas cujas acções representem 75 % do capital social se a as-
sembleia tiver sido convocada para deliberar sobre:

a) Alteração do contrato social;
b) Transformação, cisão, fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital social;
d) Emissão de obrigações;
e) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de valor

superior a 1 000 000 de euros.
3 � Em segunda convocatória, a assembleia geral poderá fun-

cionar e deliberar sobre qualquer assunto, com qualquer número
de accionistas.

ARTIGO 16.º

1 � Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações
serão tomadas pela maioria dos votos, contados estes nos termos
do artigo 11.º dos presentes estatutos, salvo nos casos em que a
lei imperativamente, exigir outro número maior.

2 � As votações serão feitas por sinais indicados pelo presi-
dente da mesa, excepto em eleições ou quaisquer outras delibe-
rações relativas a pessoas certas ou determinadas, nas quais se
adoptará o escrutínio secreto.

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um ad-
ministrador único que poderá não ser accionista ou por um con-
selho de administração composto por três membros, accionistas
ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A falta de qualquer membro do conselho de administra-
ção determinará a designação pelos restantes de um membro que
exercerá as funções de administrador durante a suspensão tem-
porária do titular do cargo ou, se a falta for definitiva, até à pri-
meira assembleia que se realizar.

3 � Para que o conselho de administração possa deliberar é
necessário que esteja presente a maioria absoluta dos seus mem-
bros.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante simples carta
dirigida ao presidente.

5 � As deliberações serão tomadas à pluralidade dos votos pre-
sentes ou representados e, quando o número de votos for par, o
presidente terá voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração poderá delegar, no todo ou
em parte, os seus poderes e competências de gestão e de repre-
sentação social, designadamente os referidos no artigo 21.º dos
estatutos num administrador-delegado, fixando-lhe o correspon-
dente estatuto no acto de nomeação.

2 � O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem faculdade de substabelecimento, a qualquer dos seus mem-
bros, a funcionários da sociedade ou a pessoas a ela estranhas, para
o exercício dos poderes ou tarefas que julgue conveniente atribuir-
-lhes.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador
único ou, havendo conselho de administração, pela assinatura de
dois administradores, de um administrador no âmbito da delega-
ção de poderes a que se refere o n.º 1 do artigo anterior e ainda
de um ou mais procuradores com poderes para o acto.

ARTIGO 20.º

Os administradores ficam dispensados de prestar caução para
garantia de eventuais responsabilidades em que se venham a cons-
tituir para com a sociedade.

ARTIGO 21.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de adminis-
tração, se o houver, exercer os mais amplos poderes de gestão e
representar a sociedade, praticando todos os actos necessários à
realização do objecto social e nomeadamente:

a) Adquirir, alienar ou obrigar títulos de crédito e outros bens
mobiliários e praticar os mesmos actos relativamente a acções,
partes sociais ou obrigações de outras sociedades;

b) Adquirir, locar, vender ou por qualquer forma alienar ou
obrigar bens e direitos imobiliários, nas condições que reputar
convenientes, mas dentro dos limites estabelecidos no parágrafo
único deste artigo.

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções assim
como comprometer-se em árbitros;

d) Constituir mandatários, nos termos e para os efeitos do dis-
posto no artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer
outros fins;

e) Associar-se ou participar em outras sociedades, mesmo que
de objecto diferente;

f) Negociar ou celebrar contratos de financiamento;
g) Contratar ou recrutar pessoal e fixar salários;
h) Tomar de arrendamento quaisquer locais, de natureza rústi-

ca ou urbana, para fins de habitação ou fins comerciais;
i) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
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j) Desempenhar as demais funções que lhe são conferidas pela
legislação aplicável e pelos presentes estatutos, podendo com tal
fim praticar todos os actos e efectuar todos os contratos e opera-
ções necessárias.

§ único. A aquisição, alienação ou oneração de bens ou direi-
tos, mobiliários ou imobiliários e a celebração de contratos de
mútuo, de valor superior a 1 000 000 de euros, depende de pré-
via deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 22.º

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um
fiscal único que será um revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas, que terá sempre um suplente que
será igualmente revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
res oficiais de contas.

ARTIGO 23.º

1 � O administrador único, o conselho de administração, se o
houver, o fiscal único e o suplente e a mesa da assembleia ge-
ral, serão eleitos, de três em três anos, pela assembleia geral.

2 � É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos mem-
bros dos corpos sociais e, terminados os respectivos mandatos, to-
dos se manterão em exercício até que sejam eleitos outros para
os mesmos cargos.

ARTIGO 24.º

Sendo eleita para fazer parte da mesa da assembleia geral ou
do conselho de administração uma pessoa colectiva, esta será re-
presentada, no exercício do cargo, pela pessoa singular que indi-
car.

ARTIGO 25.º

Os membros do conselho de administração, o fiscal único e da
mesa da assembleia terão a remuneração que, em cada ano, lhes
for fixada pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 26.º

1 � Para todos os efeitos o ano social coincide com o ano
civil.

2 � Os lucros da sociedade, depois de aprovadas as contas em
assembleia geral, terão a seguinte aplicação:

a) 5% para a constituição da reserva legal e, sendo caso disso,
para a sua reintegração e até que a reserva represente a quinta
parte do capital social.

b) A parte restante, para a constituição de reservas ou dividen-
dos, nas percentagens que forem decididas em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Para as questões emergentes deste contrato, quer entre os só-
cios, quer entre estes e a sociedade, será exclusivamente compe-
tente o Tribunal da Comarca de Lisboa.

ARTIGO 28.º

Por deliberação válida da assembleia geral, poderão ser
derrogados preceitos dispositivos do Código das Sociedades Co-
merciais.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13712918

PÁTEO DOS SABORES � EXPLORAÇÃO
DE SIMILARES DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6102/970404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503857661; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 40/
000926.

Certifico que a sociedade passou a unipessoal tendo sido alte-
rados os artigo 1.º e 3.º do contrato social  que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A firma da sociedade é constituída pela denominação Páteo dos
Sabores � Exploração de Similares de Hotelaria, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e é representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia Cátia Alexandra de Almeida Correia.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13712390

MARQUES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7000/980325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504114042; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
000926.

Certifico que o capital social de 2 000 000$ foi aumentado para
10 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, n.º 1, que passou a
ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 10 000 000$, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 4 900 000$, da sócia DÓNIGO � SGPS, S. A.; uma de
4 900 000$, do sócio José António Pinto do Nascimento e uma
de 200 000$, da Sócia Joana Cristina Ribeiro Marques Lopes.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 12597627

PERCLÍNICA � CLÍNICA DE ESTÉTICA E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9442/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505134896; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000927.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas
e adopta a denominação de PERCLÍNICA � Clínica de Estéti-
ca e Saúde, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Estrada da A-da-Maia, 32, 2.º,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

3 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de represen-
tação permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o exercício de serviços de
saúde, medicina e estética, bem como as actividades complemen-
tares aos mesmos.
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ARTIGO 4.º

A sociedade colocará ao seu serviço profissionais especializa-
dos, para o exercício das funções que constituem o seu objecto,
sempre que necessário.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado e corresponde à soma de três quotas: uma de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Ricardo Fernandes Covões, outra
de 2250 euros, pertencente à sócia Clara Sofia Covões Beirão
Duarte e outra de 2250 euros, pertencente ao sócio Ricardo João
Covões Beirão Duarte.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Salvo em casos de sucessão por morte, de separação ju-

dicial de bens entre cônjuges ou de cessão a cônjuge, ascenden-
te ou descendente, a cessão de quotas a terceiros, a qualquer tí-
tulo, está sujeita ao consentimento prévio da sociedade.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � As reuniões das assembleias gerais poderão ser convoca-
das por carta registada, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo no caso em que a lei exija outras formalidades; contudo,
se os sócios estiverem de acordo para que a assembleia reúna sem
observância de formalidades prévias, assim se fará.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral po-
derá fazer-se representar por qualquer pessoa, mediante simples
carta por ele assinada dirigida ao presidente.

ARTIGO 9.º

1 � Para efeitos de deliberação por voto escrito, bastará que
a gerência envie a cada sócio a respectiva proposta de delibera-
ção, acompanhada dos elementos necessários para a esclarecer,
devendo o voto ser expresso no prazo máximo de 20 dias a con-
tar da data da recepção da resposta, desde que cumpridas todas
as demais formalidades impostas por lei para o efeito.

2 � Se a deliberação a tomar exigir um quórum superior ao
apurado nos casos previstos no anterior n.º 1, a gerência deverá
convocar a assembleia geral, nos termos legais.

ARTIGO 10.º

1 � Salvo quando a lei exija maioria qualificada, a assembleia
geral deliberará por maioria simples.

2 � Sem prejuízo do previsto no número anterior, e a título
de direito especial, qualquer deliberação tomada em assembleia
geral, necessitará sempre do voto favorável da sócia Maria
Ricardo Fernandes Covões, que desde já é designada como ge-
rente.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, é confiada a um ou mais gerentes, conforme for deli-
berado em assembleia geral, por um mandato não superior a qua-
tro anos, podendo sempre ser reeleitos.

2 � À gerência competem os necessários poderes para asse-
gurar a gestão corrente da sociedade e em especial:

a) Abrir, movimentar e encerrar as contas bancárias;
b) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais;
c) Admitir e despedir pessoal;
d) Comprar e vender bens móveis ou imóveis, incluindo veí-

culos automóveis, bem como celebrar contratos de arrendamen-
to, no âmbito do objecto social;

e) Celebrar e executar contratos, no âmbito do objecto e da ges-
tão corrente da sociedade.

3 � Os gerentes podem constituir mandatários ou procurado-
res da sociedade para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos ou contra-
tos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5 � À sócia Maria Ricardo Fernandes Covões é desde já re-
conhecido um direito especial à gerência, nos termos da lei apli-
cável.

ARTIGO 12.º

Sobre a aplicação dos resultados decide a assembleia geral, por
maioria simples, depois de deduzida a percentagem de 5% para
o fundo de reserva legal.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13713280

CARLOS GASPARINHO, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9441/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 504991485; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000927.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Gasparinho, Serviços
Médicos, L.da, e tem a sua sede na Rua do General José Celesti-
no da Silva, 8, 12.º, direito, freguesia de São Domingos de Ben-
fica, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social, bem
como criar sucursais, agências, delegações, ou quaisquer outras
formas locais de representação no País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos
e afins.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 20 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de qualquer um

dos gerentes, ora designados.
3 � A gerência poderá ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remunera-
ção consistir total ou parcialmente em participação nos lucros da
sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas é livre entre sócios, a cessão total ou parcial de
quotas.

2 � Na cessão onerosa de quotas a quem não for sócio, fica
reconhecido aos sócios não cedentes o direito de preferência a
exercer nos termos gerais.

ARTIGO 7.º

1 � A convocação das assembleias gerais, compete a qualquer
dos gerentes e deve ser feita por meio de carta registada com
aviso de recepção, dirigida a cada um dos sócios e expedida com
a antecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija ou-
tras formalidades, ou estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio nas deliberações
sociais pode ser conferida a qualquer pessoa.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percen-
tagens legalmente fixadas, ser-lhes-á dado destino que a assem-
bleia geral deliberar.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, bem como em sociedade de responsabilidade limitada,
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

São sócios: Carlos Manuel Gasparinho Antero da Silva e Paula
Maria Raposo Guerra Marques.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Bap-
tista Pina Júlio. 13713272

COSTA & ASSOCIADOS � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7257/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504188500; entrada e data: 12 615/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192381

CANALIZAÇÕES DO INTENDENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7289/980622; entrada e data: 12 043/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192373

PEDAGOGIS � ENSINO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7292/980623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504194364; entrada e data: 11 968/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12515612

M. CASTANHEIRA NEVES � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7414/980813; identificação de pessoa colectiva
n.º 504243705; entrada e data: 11 751/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192357

CUSTOSIL DOIS � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7673/981125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504288962; entrada e data: 12 270/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 12087726

MING TA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7457/980910; entrada e data: 12 138/000621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192349

COMUNICABO � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2964/930929; entrada e data: 11 902/000620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 13715674

PMR � PRODUTOS PARA MECANIZAÇÃO
E RACIONALIZAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1440/900119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501663487; entrada e data: 12 375/000623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 14192330

TORRES VEDRAS

TUBANIL � SOCIEDADE DE MANILHAS DE CIMENTO
DO RAMALHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 736; identificação de pessoa colectiva n.º 500863962; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 15/990429.

Certifico que foram depositados os documentos referentes ao
registo de prestação de contas do exercício de 1998.

7 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 09027890

VILA FRANCA DE XIRA

ALDAITURRIAGA PORTUGAL � ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4006/971202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504101188; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
000531.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe
Carmelo Izquierdo Causo, em 13 de Abril de 2000, por um perí-
odo de dois anos até 13 de Abril de 2002.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, em exercício,
Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13861786

ALVERCONTA � CONTABILIDADE, ORGANIZAÇÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 889/790127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500821739.

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

18 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, em exercício,
Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13844342

FATIPAULA � RESTAURANTE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4890/000728; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/000728.

Certifico que foi constituída uma sociedade por quotas entre:
1.º Paula Cristina Morgado de Jesus Marçal, número de iden-

tificação fiscal 185151990, natural da freguesia de Tramagal,
concelho de Abrantes, casada sob o regime da comunhão de ad-
quiridos com José Manuel Cunha Marçal, residente no Casal da
Serra, lote 94, 4.º, direito, Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila
Franca de Xira;

2.º Maria de Fátima Cunha Marçal Duarte, número de identi-
ficação fiscal 100818056, natural da freguesia de Salselas, con-
celho de Macedo de Cavaleiros, residente na Rua do Grilo, 13,
Vale Figueira, Santarém, casado sob o regime da comunhão ge-
ral com José Josué Duarte,
que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

A sociedade adopta a firma FATIPAULA � Restaurante Pas-
telaria, L.da, e tem a sua sede em Tágides Parques, lote 11, fre-
guesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

CLÁUSULA 2.ª

O seu objecto consiste em restaurante, pastelaria.

CLÁUSULA 3.ª

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500, euros pertencentes cada uma delas a cada uma das só-
cias Paula Cristina Morgado de Jesus Marçal e Maria de Fátima
Cunha Marçal Duarte.

CLÁUSULA 4.ª

1 � A gerência e administração da sociedade pertence a am-
bas as sócias, que desde já são designadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente vinculada é neces-
sária a assinatura de dois gerentes, excepto a movimentação
das contas bancárias em que é suficiente a assinatura de um
só gerente.

CLÁUSULA 5.ª

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, mas
quando feita a estranhos só poderá ser feita com a autorização da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência.

CLÁUSULA 6.ª

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamen-

to, apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos

casos em que este não seja legalmente dispensável;

d) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de
divórcio ou separação, se esta não for adjudicada integralmente
ao seu titular;

e) A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, fi-
cando desde já permitido que por deliberação posterior, os sócios,
em vez da quota amortizada, criem uma ou várias quotas desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, em exercício,
Alice da Conceição da Costa Ferreira Lopes. 13846418

PORTALEGRE
AVIS

SUL TOIROS � ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS
TAUROMÁQUICOS, L.DA

Sede: Monte Novo, 7480, Aldeia Velha, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 74; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503438642.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 1999.

9 de Outubro de 2000. � O Ajudante, em substituição legal da
Conservadora, Simão Rebocho Velez. 10110968

ELVAS

SATEG � SOCIEDADE AGRÍCOLA TELLO
GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 558/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502404434.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08888566

AGRONOVO � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE NOVO
E ANEXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 556/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502404450.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epí-
grafe, foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08888558

LOGIPORTUGAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1025/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 501705864.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epí-
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grafe, foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Jo-
aquim Conceição Correia. 08888485

MARTINEZ DE BUJO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1113/
20000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504859986; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20001006.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e para os
fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do Registo
Comercial foi averbado o seguinte:

O gerente Fernando Martinez de Bujo Sanchez, residente em
Poligno Nevero, parcela B-67, Nave A1, em Badajoz.

Está conforme.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Joa-
quim Conceição Correia. 08888493

J. FELÍCIO � EDIFICAÇÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 696/
920623; identificação de pessoa colectiva n.º 502784148; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20001009.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi averbado o seguinte:

Mudança de sede: Rua do Dr. José António do Bico Cabeças,
lote MU, 29, freguesia de São Brás e São Lourenço, Elvas.

Está conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Jo-
aquim Conceição Correia. 08888523

MONFORTE

H. P. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA HERDADE
DA PESQUEIRA, S. A.

Sede: Herdade da Pesqueira, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 1/
850927; identificação de pessoa colectiva n.º 501561269; recebi-
do em: 20001006.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1999.

Vai conferida e conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Manu-
el Martins Cristóvão. 01536036

H. P. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA HERDADE
DA PESQUEIRA, S. A.

Sede: Herdade da Pesqueira, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 1/
850927; identificação de pessoa colectiva n.º 501561269; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 1/001006.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição integral da ins-
crição acima referida:

18 � Apresentação n.º 1/001006.
Designação dos órgãos sociais:
Período: triénio 2000-2002.
Data da deliberação: em 1 de Setembro de 2000.

Conselho de administração: administrador único, José António
Ferreira de Barros.

Vai conferida e conforme.

10 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Manu-
el Martins Cristóvão. 01536028

PORTO
FELGUEIRAS

JORIPER CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1821/990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504412418;
data da apresentação: 030899.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 10992618

CONFECÇÕES BROCHADO DA FONSECA
& FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1119/930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503071404;
data da apresentação: 020899.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 10992561

ARMÉNIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 744/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502178949; data da
apresentação: 300799.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 10992553

COMBIMAIA � COMBUSTÍVEIS DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1058/930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502951176;
data da apresentação: 220799.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos na pasta
respectiva respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 10992138

LOUSADA

TRIMART � FÁBRICA DE CALÇADO
E SEUS COMPONENTES, L.DA

Sede: Mata, Barrosas (Santo Estevão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 858/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503876003; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/000808.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se procedeu
à inscrição de dissolução e encerramento de liquidação tendo sido
aprovadas as contas em 20 de Julho de 2000.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento de
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017244

AUTO FERREIRA DE JOAQUIM M. F. MOREIRA, L.DA

Sede: Xisto, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1203/
000817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000817.

Certifico que entre Joaquim de Magalhães Ferreira Moreira e
mulher, Isabel Maria Teixeira Bastos, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Ferreira de Joaquim M. F.
Moreira, L.da, com sede no lugar do Xisto, freguesia de Torno,
do concelho de Lousada

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é reparação de automóveis.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 2 004 820$, for-
mado por duas quotas iguais de 1 002 410$ cada, uma de cada
um dos sócios, Joaquim Magalhães Ferreira Moreira e Isabel
Maria Teixeira Bastos.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, de-
vendo a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos
os seus actos e contratos incluindo a compra e venda de bens
imóveis, permutar e vender viaturas automóveis, arrendamento ou
trespasse de estabelecimento de e para a sociedade, com a assi-
natura de qualquer um dos sócios gerentes.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017341

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA � SEQUEIROS, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1201/
000810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000810.

Certifico que entre Manuel Nogueira da Mota e mulher, Isa-
bel Cristina Ferreira da Silva e Mota, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Medicina Dentária �
Sequeiros, L.da, vai ter a sua sede no lugar de Sequeiros, da fre-
guesia de Lodares, concelho de Lousada.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como abrir sucursais, filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, onde e quando julgar
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de medicina dentária e
odontologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas, sendo uma do valor no-
minal de 3750 euros, pertencente à sócia Isabel Cristina Ferreira
e Silva e Mota e outra do valor nominal de 1250 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Nogueira da Mota.

2� Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em as-
sembleia geral, até ao limite de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral fica afecta a todos os sócios que,
desde já são nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para
a sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Celebrar contratos de compra e venda e ou locação de quais-
quer locais para a sociedade, rescindir ou alterar os respectivos con-
tratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imo-

biliária.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é permitida, porém, a favor de
estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual, em pri-
meiro lugar tem direito de preferência e em segundo lugar os
sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme delibe-
ração em assembleia geral, para aprovação de contas do exercí-
cio.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção. com a antecedência mínima de 15 dias, dis-
pensando-se estas formalidades, para os sócios que assinem as
convocatórias.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017317

CASA DO PILAR � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Paço, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1196/
000804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000804.

Certifico que entre António Coelho Nogueira, casado com
Maria Augusta Andrade Costa em comunhão geral, Maria Fer-
nanda de Andrade Nogueira de Bessa, casada com Joaquim Fer-
nando Silva Barbosa Bessa em comunhão de adquiridos, Felisbina
do Pilar Andrade Nogueira, solteira, maior, António de Jesus
Andrade Nogueira, divorciado, e José Manuel Nogueira Ferreira,
casado com Carla dos Anjos Andrade Nogueira Ferreira em co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Casa do Pilar � Mediação de
Seguros, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Paço, freguesia de
Casais, concelho de Lousada.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste exclusivamente na mediação de se-
guros vida e não vida.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em cinco quotas, sendo uma do valor
nominal de 3375 euros, pertencente ao sócio António Coelho No-
gueira, três iguais do valor nominal de 375 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Felisbina do Pilar Andrade Nogueira,
Maria Fernanda Andrade Nogueira de Bessa e António Jesus de
Andrade Nogueira e uma do valor nominal de 500 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Nogueira Ferreira.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Coe-
lho Nogueira e à não sócia Carla dos Anjos Andrade Nogueira
Ferreira, casada, residente na dita Casa do Pilar que, desde já, são
nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas conjuntas dos
dois gerentes, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, enquanto a lei não determinar outras for-
malidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017180

A. C. NOGUEIRA � CONTABILIDADE
E EXPEDIENTE, L.DA

Sede: Casa do Pilar, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 862/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503891495; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 7/000807.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alte-
rados os artigos 1.º (corpo), 2.º e 3.º e aditado o artigo 6.º ao
contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma A. C. Nogueira � Contabilidade
e Expediente, L.da, e tem a sua sede na Casa do Pilar, freguesia
de Casais, concelho de Lousada.

 ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de serviços de conta-
bilidade e expediente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e está dividido em oito quotas, uma de 200 000$, do
sócio António Coelho Nogueira, outra de 200 000$, da sócia
Isalda Patrícia Nogueira Coelho, outra de 100 000$, da sócia
Maria do Céu de Sousa Lopes Barbosa, outra de 300 000$, da
sócia Maria Augusta Andrade da Costa, outra de 50 000$, da
sócia Maria Fernanda de Andrade Nogueira de Bessa, outra de
50 000$, da sócia Felisbina do Pilar Andrade Nogueira, outra de
50 000$ da sócia Carla dos Anjos Andrade Nogueira Ferreira e
outra de 50 000$, do sócio António de Jesus Andrade Nogueira

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actua-
lizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017210

CASA MACHADO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Balão, lote 3, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1195/
000803; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000803.

Certifico que entre Manuel Filipe da Silva Machado e mulher,
Laurentina Maria Leal da Costa, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Casa Machado � Materi-
ais de Construção e Decoração, L.da, com sede no lugar de Ba-
lão, lote 3, freguesia de Lustosa, concelho de Lousada.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede so-
cial ser deslocada para outro local dentro da mesma localidade
ou concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, su-
cursais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

O seu objecto consiste no comércio e representação de pavi-
mentos, revestimentos, materiais e equipamentos para construção,
artigos de decoração e têxteis lar, serviços afins.

4.º

É livremente permitido a participação da sociedade em socie-
dades reguladas por leis especiais, bem como em sociedades com
objecto diferente do seu.

5.º

O capital social é de 30 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas de igual valor nominal de 15 000 euros, pertencendo
uma a cada sócio.

Os sócios realizaram apenas metade das suas respectivas quo-
tas, devendo a restante parte ser realizada no prazo de dois anos
a contar desta data.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem de-
liberadas em assembleia geral.

7.º

A sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode
exigir dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao
montante de 60 000 euros.

8.º

A cessão total ou parcial, gratuita ou onerosa das quotas é li-
vre entre sócios, podendo para o efeito proceder-se à sua divisão,
com dispensa de autorização especial da sociedade.

A cessão total ou parcial a estranhos, bem como a prevista no
n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades Comerciais, de-
pende do consentimento da sociedade, dada por, pelo menos, 60%
do capital social, que ao consenti-la, aceitará, também, a neces-
sária divisão se for esse o caso.

9.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais geren-
tes, designados em assembleia geral.

§ 1.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Filipe
da Silva Machado.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é bastante a assinatura de um gerente.
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§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade
nos termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

§ 5.º A gerência poderá, nomeadamente:
a) Adquirir ou ceder, por trespasse ou qualquer forma legal-

mente possível qualquer estabelecimento comercial;
b) Comprar, vender ou permutar bens imóveis, ou móveis su-

jeitos a registo, designadamente, veículos automóveis de e para
a sociedade;

c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para serviços da so-
ciedade;

d) Confessar, desistir e acordar, em quaisquer termos, em juízo.
§ 6.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a so-

ciedade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais
como fianças, letras de favor, avales ou outros semelhantes.

10.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado

falido ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma su-

jeita a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

11.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um só-
cio e no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a socie-
dade pagará pela amortização o valor que lhe corresponder cal-
culado com base no último balanço aprovado em 12 prestações
trimestrais iguais.

12.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalidades es-
peciais de convocação.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017163

CONFECÇÕES BERNARTEX, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 302/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501912126; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 9/000810.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que Pedro An-
tónio Camacho Valinhas e Nuno Miguel Camacho Valinhas,
ambos casados, foram nomeados gerentes em 6 de Junho de 2000;
o capital foi aumentado em mais 20 120 500$ em dinheiro e em
partes iguais por ambas as sócias e foi alterado o contrato, pas-
sando os artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
125 000 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias H
& C Invest, N. V., e Valinhas, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por Pedro António
Camacho Valinhas, Nuno Miguel Camacho Valinhas e Dirk
Ludovicus Maria Van Laer, este em representação da sócia H &
C Invest, N. V., os quais ficam desde já nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de
Dirk Ludovicus Maria Van Laer e Pedro António Camacho
Valinhas ou Nuno Miguel Camacho Valinhas.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actua-
lizada na pasta respectiva, bem como o instrumento da nomea-
ção de gerente.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017325

MAQCOSTILHA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
DE COSTURA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Costilha, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1200/
000810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000810.

Certifico que entre Filipe José Ferreira Ribeiro, divorciado,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MAQCOSTILHA � Comércio de
Máquinas de Costura � Sociedade Unipessoal, L.da, com sede no
lugar da Costilha, freguesia de Cristelos, do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é comércio de máquinas de costura industri-
ais e domésticas, acessórios e assistência técnica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, formado por uma quota de igual valor pertencente ao
único sócio Filipe José  Ferreira Ribeiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio que desde
já fica nomeado gerente, obrigando-se a sociedade com a sua
intervenção

2 � Em ampliação dos seus poderes de gerência, poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos e celebrar contratos de lo-
cação;

b) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais
e industriais, confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer nas condições de juro e reembolso acordados.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017295

IMOCAÍDE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Boavista, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1199/
000810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000810.

Certifico que entre Joaquim Fernando Ferreira Teixeira, casa-
do com Ana Maria da Costa Moura em comunhão de adquiridos,
Nuno Abílio de Moura Teixeira, casado com Nazaré Isabel Mo-
reira de Sousa no mesmo regime, e Norberto António de Moura
Teixeira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma IMOCAÍDE � Sociedade Imobi-
liária e Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar da Boavista,
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freguesia de Caíde de Rei, deste concelho de Lousada, e durará
por tempo indeterminado a contar desta data.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é a compra e venda de bens imobiliários, cons-
trução de edifícios e reparações.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 3 000 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais
de 1 000 000$ cada uma, de cada um dos sócios, Joaquim Fer-
nando Ferreira Teixeira, Nuno Abílio de Moura Teixeira e Nor-
berto António de Moura Teixeira.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assem-
bleia geral, bem como prestações suplementares até ao triplo do
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em fun-
ção das suas quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, incumbe aos sócios, Jo-
aquim Fernando Ferreira Teixeira e Nuno Abílio Moura Tei-
xeira, que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a
sociedade em todos os seus actos e contratos com a interven-
ção de um deles.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais
e alterar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comer-
ciais.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017287

AUGUSTO MATOS, FILHOS, L.DA

Sede: Guetiz, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 98/
790911; identificação de pessoa colectiva n.º 500894795; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/000904.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe o capital foi
aumentado em mais 11 600 000$ em dinheiro e subscrito pelos
sócios José da Silva Pinto Matos, com 3 866 000$, Joaquim da
Silva Pinto Matos e Luís Armando da Silva Matos, cada um com
3 867 000$ e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$, formado por três quotas iguais de 4 000 000$, uma
de cada um dos sócios, José da Silva Pinto de Matos, Joaquim
da Silva Pinto de Matos e Luís Armando da Silva Matos.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na
sua redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017813

ELECTRO PAULO FERREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Veigas, Santa Eulália de Barrosas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1209/
000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/000925.

Certifico que Vicente Paulo Coelho Ferreira, casado com Ma-
ria da Conceição Gonçalves Oliveira em comunhão de adquiri-
dos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Electro  Paulo Ferreira, Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar das Veigas, freguesia de Santa
Eulália de Barrosas, concelho de Vizela.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua
sede para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítro-
fes, bem como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto: montagens eléctricas, venda de
materiais eléctricos, de electricidade e reparações.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Vicente Pau-
lo Coelho Ferreira.

5.º

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

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunera-
da ou não, será nomeada em assembleia geral; porém fica desde
já designado gerente o actual sócio.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

A gerência fica desde já autorizada a levantar quantias do ca-
pital depositado para fazer face às despesas com a escritura e
registo, bem como com a aquisição de bens destinados à prosse-
cução do objecto social.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719458

CIMENTEIRA DAS ÁRVORES, L.DA

Sede: Árvores, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 743/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503499625; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 4 e 5/000828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, António da
Cunha Moreira, cessou as funções de gerente em 31 de Maio de
2000, por renúncia; os sócios Carlos Manuel da Cunha Moreira,
Manuela Ascenção da Cunha Moreira e José Vítor da Cunha
Moreira, foram nomeados gerentes em 31 de Maio de 2000; o
capital foi aumentado em mais 10 000 000$ em dinheiro e subs-
crito pelos sócios Vitorino Moreira, com 5 000 000$, Carlos
Manuel da Cunha Moreira e Manuela Ascenção da Cunha Mo-
reira, cada um com 1 700 000$ e José Vítor da Cunha Moreira,
com 1 600 000$ e foi alterado o contrato, passando os artigos 3.º
e 4.º (corpo e seu § 1.º) a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$ e está dividido em quatro quotas, uma do valor no-
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minal de 6 000 000$, pertencente ao sócio Vitorino Moreira, e três
do valor nominal de 2 000 000$, pertencentes uma a cada um dos
sócios Carlos Manuel da Cunha Moreira, Manuela Ascensão da
Cunha Moreira e José Vítor da Cunha Moreira.

ARTIGO 4.º (corpo)

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas con-
juntas do sócio gerente Vitorino Moreira e de um dos outros
gerentes, salvo nos casos de mero expediente, em que é suficiente
a intervenção de qualquer um deles.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na
sua redacção actualizada, na pasta respectiva, bem como o ins-
trumento da cessação e nomeação de gerentes.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017538

S. T. L. � SOCIEDADE DE TURISMO DE LOUSADA, L.DA

Sede: Árvores, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 520/
920130; identificação de pessoa colectiva n.º 502736704; inscri-
ções n.os 13 e 14; números e data das apresentações: 13 e 14/
000925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 5 de
Maio de 2000, foram designados os seguintes membros dos ór-
gãos de administração e fiscalização, para o quadriénio 2000-
-2003:

Conselho de administração: presidente, Maria Antónia Veloso
Correia Ferraz de Freitas Neto; vogais: Maria Teresa Ferraz de
Freitas Neto Trevisan e Miguel Maria Ferraz de Freitas Neto.

Fiscal único: José de Jesus Sequeira, revisor oficial de contas;
fiscal suplente, Fernando Júlio Gonçalves Ribeiro, e foi aumen-
tado o capital em mais 15 000 000$, subscrito em dinheiro me-
diante a emissão de 15 000 novas acções ordinárias, no valor
nominal de 1000$ cada, e foi alterado o contrato, passando o
artigo 5.º, n.os 1 e 2, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 20 000 000$, e encontra-se integral-
mente subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 20 000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 1000$.

Que, nestes termos, dão como aumentado o capital social da
referida sociedade e, na qualidade de únicos accionistas e sob sua
inteira responsabilidade, declaram que a importância do aumen-
to já deu entrada na caixa social, não sendo exigida pela lei, pelo
contrato ou pela deliberação, a realização de outras entradas.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na
sua redacção actualizada, na pasta respectiva, bem como o ins-
trumento da designação dos membros dos órgãos de administra-
ção e fiscalização.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017716

ÓPTICA ELITE, L.DA

Sede: Edifício Intul, bloco 3, 2.º, direito, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1208/
000920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000920.

Certifico que entre Joaquim Manuel Ribeiro de Sousa Maga-
lhães, casado com Magda Graça Rodrigues Santarém de Sousa
Magalhães em comunhão geral, e Armando Abel Nogueira Gama
Ribeiro, casado com Ângela Maria Mesquita da Costa Gama

Ribeiro em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Óptica Elite, L.da, com sede no Edi-
fício Intul, bloco 3, 2.º, direito, freguesia de Cristelos, do conce-
lho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é o comércio de artigos de óptica e seus afins.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 4 000 000$, for-
mado por duas quotas iguais de 2 000 000$ cada, uma de cada
um dos sócios, Joaquim Manuel Ribeiro de Sousa e Armando
Abel Nogueira Gama Ribeiro.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, de-
vendo a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 5 000 000$.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios que
desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em
todos os seus actos e contratos com a intervenção de ambos os
gerentes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos carece de consentimento da so-
ciedade que fica com o direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017694

CONSTRUÇÕES � MONTEGILDE, L.DA

Sede: Montegilde, Alvarenga, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1207/
000911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000911.

Certifico que entre José Fernando Morais e mulher, Maria Del-
fina Peixoto Magalhães, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções � Montegilde, L.da,
com sede no lugar de Montegilde, freguesia de Alvarenga, do
concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é a construção de edifícios e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5 000 000$, formado por duas quotas iguais de
2 500 000$ cada, uma de cada um dos sócios, José Fernando
Morais e Maria Delfina Peixoto Magalhães.
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4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a intervenção de um
gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais
e alterar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comer-
ciais.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assem-
bleia geral, bem como prestações suplementares até ao triplo do
capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em fun-
ção das suas quotas.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017643

RÁDIO VIZELA � COOPERATIVA
DE RADIODIFUSÃO, C. R. L.

Sede: Casal de Vila Pouca, Santa Eulália de Barrosas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 4/
900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502031220; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/000919.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, em 26 de
Fevereiro de 1999, foram designados os seguintes membros dos
órgãos de administração e fiscalização, para o triénio 1999-2001:

Direcção: presidente, José Joaquim Vilela Borges; vogais: José
Marques Machado e Arminda Zélia Ribeiro Pedrosa Fernandes,
solteiros, maiores.

Conselho fiscal: presidente, Domingos Vaz Pinheiro, casado;
vogais: José Manuel Correia Oliveira, casado e Eduardo Armindo
Faria Leite, casado.

Foi depositado o instrumento da designação dos membros dos
órgãos de administração e fiscalização.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017074

PÃO QUENTE, SÓNIA E CRISTINA, L.DA

Sede: Edifício Intul, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1204/
000828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000828.

Certifico que entre Dora Cristina da Mota Magalhães, casada
com José Carlos Borges Neto em comunhão de adquiridos, e
Sónia Alexandra da Mota Magalhães, casada com Paulo Custó-
dio Leal Ferreira no mesmo regime, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pão Quente, Sónia & Cristina, L.da,
e tem a sua sede no Edifício Intul, na freguesia de Cristelos, do
concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de padaria, pastelaria,
cafetaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 1 010 000$, formado por duas quotas iguais, de 505 000$,
uma de cada uma das sócias, Dora Cristina da Mota Magalhães
e Sónia Alexandra da Mota Magalhães.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe às sócias, que desde já
ficam nomeadas gerentes, obrigando-se a sociedade com a assi-
natura de ambas as gerentes, excepto nos actos de mero expedi-
ente em que é suficiente a assinatura de qualquer uma delas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece de consentimento da so-
ciedade que fica com o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos terão o destino que for deliberado em as-
sembleia geral, depois das deduções legais.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017600

CAFÉ DE ROSA & MOREIRA, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1206/
000908; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000908.

Certifico que entre Maria Rosa Moreira Nunes, casada com Jo-
aquim Adelino Camelo da Rocha em comunhão de adquiridos, e
Dora Manuela Moreira da Rocha dos Santos, casada com Manu-
el José Moreira dos Santos no mesmo regime, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Café de Rosa & Moreira, L.da, com
sede no lugar de São Jorge, freguesia de Boim, do concelho de
Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é café e snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, formado por duas quotas iguais de valor nominal de
550 000$ cada, uma de cada uma das sócias, Maria Rosa Moreira
Nunes e Dora Manuela Moreira da Rocha Santos.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao dobro do mesmo repartidas proporcionalmente em
função das suas quotas.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, incumbe a ambas as sócias que
desde já ficam nomeadas gerentes, obrigando-se a sociedade em
todos os seus actos e contratos com a assinatura de qualquer uma
das gerentes.
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6.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino
que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017627

ANTÓNIO PAULO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cavadas, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1193/
000803; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000803.

Certifico que entre António Paulo Moreira Dias e mulher,
Maria Helena Dias dos Santos, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Paulo � Confecções,
L.da, tem a sua sede no lugar de Cavadas, freguesia de Sousela,
concelho de Lousada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na confecção de vestuário e têxteis
para o lar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para
a sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para os fins soci-
ais e alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

No caso de penhora, apreensão ou arresto de qualquer quota so-
cial, poderá a sociedade amortizar a mesma, pelo valor do últi-
mo 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.

6.º

1 � A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios
e seus descendentes, mas quando a favor de estranhos depende
do consentimento da sociedade, a quem é reservado, em primei-
ro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito
de preferência, com eficácia real.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção dirigida aos sócios com antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017147

MANUTEXTIL � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Vivenda 9, Arcas, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula
n.º 1194/000803; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/000803.

Certifico que entre Bernardino Manuel Moreira da Silva, ca-
sado com Maria Fernanda Azevedo Leão Feijó em comunhão de
adquiridos e João Manuel Alves Ribeiro, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANUTEXTIL � Indústria
Têxtil, L.da, tem a sua sede na Vivenda 9, lugar de Arcas, fre-
guesia de Boim, concelho de Lousada.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação em qualquer parte do território nacional.

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

2.º

O objecto social consiste na indústria e comércio de têxteis, im-
portação e exportação de vestuário.

3.º

1 � O capital social subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros,
representado por duas quotas iguais de 5000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Bernardino Manuel Moreira da
Silva e João Manuel Alves 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 suplementa-
res de capital, por uma ou mais vezes conforme for deliberado
em assembleia geral, até ao montante de 500 000 euros.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral por maioria simples, a esta competindo de igual modo, a sua
designação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos,
que não sejam de mero expediente, será necessário a assinatura
conjunta de todos os gerentes.

3 � Não obstante o disposto anteriormente, ficam desde já de-
signados gerentes Bernardino Manuel Moreira da Silva e João
Manuel Alves Ribeiro, por um período indeterminado, salvo de-
liberação em assembleia geral, a contar da data do presente con-
trato.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proce-
der aos necessários registos;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade,
rescindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas é livremente permitida a favor de descen-
dentes de sócios, mas quando a favor de 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.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.
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7.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria do capital social.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017155

EXPOTIME � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 502/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502662476; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/000810.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que Pedro An-
tónio Camacho Valinhas foi nomeado gerente em 6 de Junho de
2000; o capital foi aumentado em mais 20 072 300$, em dinhei-
ro e em partes iguais por ambas as sócias e foi alterado o con-
trato, passando os artigos 3.º e 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros,
está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
75 000 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias H &
C Invest, N. V., e Valinhas, S. A.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida por Pedro António
Camacho Valinhas, Nuno Miguel Camacho Valinhas e Dirk
Ludovicus Maria Van Laer, este em representação da sócia H &
C Invest, N. V., os quais ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de
Dirk Ludovicus Maria Van Laer e Pedro António Camacho
Valinhas ou Nuno Miguel Camacho Valinhas.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actua-
lizada, na pasta respectiva, bem como o instrumento da nomea-
ção de gerente.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017333

BIOMBO, COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Afonso Quintela, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 336/
880607; identificação de pessoa colectiva n.º 501998144; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/000817.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe se procedeu
à inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 11 de Agosto de 2000.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento de
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017350

FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DO VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 596/
930511; identificação de pessoa colectiva n.º 502983779; inscri-
ção n.º 1/000823.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe a sócia Ana
Maria da Silva Magalhães foi nomeada gerente em 10 de Agos-
to de 2000 e foi alterado o contrato passando o artigo 7.º a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um dos gerentes nomeados António da Cunha Ma-
galhães e Ana Maria da Silva Magalhães.

Foi depositado o contrato da sociedade na sua redacção actua-
lizada, na pasta respectiva, bem como o instrumento da nomea-
ção de gerente.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017473

STAND RIBAS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Ribas, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 534/
920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502769289; inscri-
ção n.º 2/000831.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado
o contrato passando os artigos 2.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na manutenção e reparação de veí-
culos automóveis. Comércio de automóveis. Transporte de mer-
cadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879 euros e 79 cêntimos, formado por duas quotas iguais de
24 939 euros e 895 cêntimos cada, uma do sócio António Joaquim
da Silva Ferreira e outra da sócia Maria Leonor Dias Ribeiro Fer-
reira.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na
sua redacção actualizada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017619

ANTERO CORREIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Mário Soares, 89, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1198/
000808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000808.

Certifico que entre Antero de Sousa Correia, casado com Ma-
ria Alzira Gomes Gonçalves em comunhão de adquiridos, Vera
Lúcia Gonçalves Correia e Luís José Gonçalves Correia, soltei-
ros, menores, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Antero Correia & Filhos, L.da, com
sede na Rua do Dr. Mário Soares, 89, freguesia de Boim, conce-
lho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultadoria para os negócios e ges-
tão e serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, duas iguais do valor
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nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vera Lúcia Gonçalves Correia e Luís José Gonçalves Correia, e
uma do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Ante-
ro de Sousa Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Antero de
Sousa Correia, que desde já é nomeado gerente.

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

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 participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017660

TALHO DO FUMEIRO FAMILIAR, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 320, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1202/
000810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000810.

Certifico que entre Paulo Manuel Lemos Magalhães, casado
com Maria José Pacheco Meireles Magalhães em comunhão de
adquiridos e Filipe António de Magalhães Nunes, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º Paulo Manuel Lemos Magalhães, casado no regime de co-
munhão de adquiridos com Maria José Pacheco Meireles Maga-
lhães, natural da freguesia de Silvares, do concelho de Lousada,
onde reside no lugar de Lagares, titular do bilhete de identidade
n.º 7068951, emitido pelos Serviço de Identificação Civil do Por-
to, em 26 de Maio de 1999, contribuinte fiscal n.º 190771771;

2.º Filipe António de Magalhães Nunes, solteiro, maior, natu-
ral da referida freguesia de Silvares, onde reside no lugar de Sil-
vares, titular do bilhete de identidade n.º 12181750, emitido pe-
los Serviço de Identificação Civil do Porto, em 2 de Fevereiro de
1998, contribuinte fiscal n.º 217469612.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Talho do Fumeiro Familiar, L.da,
com sede na Estrada Nacional n.º 320, lote 1, freguesia de Boim,
do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de retalho de carnes, pro-
dutos de charcutaria, produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital so-
cial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
nos seguintes casos:

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota, tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017651

ANDRÉ LOPES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Rebordelos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1197/
000808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000808.

Certifico que entre Paulo André Lopes Bernardo, solteiro,
maior, e Guilherme Ferreira da Costa, casado com Maria Celina
de Faria Mendes em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma André Lopes, L.da, e vai ter a sua
sede na Zona Industrial de Rebordelos, da freguesia de Lustosa,
do concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
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limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Paulo André Lopes Bernardo, que desde já é nomeado
gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade
em todos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 6.º

A alienação ou oneração de bens imóveis, bem como a alie-
nação, oneração ou locação do estabelecimento não depende da
deliberação dos sócios.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de
morte, interdição, insolvência ou falência do sócio titular e de
arresto, arrolamento, penhora ou venda judicial da quota ou quan-
do for cedida sem consentimento da sociedade.

2 � A quota será amortizada pelo valor que resultar do últi-
mo balanço aprovado, a liquidar no prazo de um ano, em duas
prestações semestrais.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
20 dias.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017678

PAÇOS DE FERREIRA

SOUSA & BARBOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícu-
la n.º 695/910326; identificação de pessoa colectiva: 502524804;
data: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11210389

PORTO � 1.A SECÇÃO

LOPES & SERRANO � COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Gramoinhos, 466, Vilar do Paraíso,
4400 Vila Nova de Gaia

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6626; identificação de pessoa colectiva n.º 504153350; inscri-
ções n.os 1 e 6; números e data das apresentações: 8 e 10/990728;
pasta n.º 6626.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo, em relação à so-
ciedade acima referida:

Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 7.º e
aditados os artigos 8.º, 9.º, 10.º e 11.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Lopes & Serrano � Comércio Im-
portação Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Gramoinhos, 466, freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila
Nova de Gaia.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$, e
dele pertence ao sócio Emanuel António Martins de Castro duas
quotas, uma do valor nominal de 500 000$ e outra do valor no-
minal de 400 000$, e ao sócio Rui Vasco Ferreira de Castro, uma
quota do valor nominal de 100 000$.

4.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capi-
tal, até quatro vezes o capital social, desde que as mesmas se-
jam deliberadas em assembleia geral.

7.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Emanuel
António Martins de Castro e Rui Vasco Ferreira de Castro, ora
designados gerentes.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, os gerentes po-
derão transigir, confessar ou desistir relativamente ao objecto de
quaisquer demandas, em que a sociedade seja interessada.

3 � Aos gerentes fica expressamente proibido obrigar a soci-
edade em fianças, abonações, letras de favor e, em geral, em
quaisquer documentos, actos ou contratos de responsabilidade e
interesse alheios aos negócios sociais.

4 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura de qualquer
dos gerentes.

8.º

1 � Qualquer sócio será excluído no caso de fraude ou qual-
quer acção, devidamente compravada, como lesiva dos direitos e
bom nome da sociedade.

2 � No caso de exclusão, o valor da quota será o nominal.

9.º

O ano económico coincide com o civil e o relatório de gestão
e as contas do exercício serão apresentadas em assembleia geral,
a realizar até 31 de Março do ano seguinte.

10.º

Dos lucros apurados, serão retirados 5% para o fundo de re-
serva legal, até que este represente a quinta parte do capital so-
cial e as percentagens, mesmo superiores a 50% dos lucros, que
a assembleia, por simples maioria, vier a deliberar para a consti-
tuição de quaisquer fundos de reservas especiais.

11.º

Fica estipulado o foro da comarca do Porto, com exclusão de
qualquer outro, como competente para derimir todas as questões
entre a sociedade e os sócios ou entre estes, que tenham por base
o presente contrato.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 1999. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto
Correia Frias. 10321063

PORTO � 2.A SECÇÃO

IGNITRON � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 857; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
000926; pasta n.º 23 290.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IGNITRON � Comércio de Equi-
pamentos e Ferramentas, L.da, com sede no Largo do Engenheiro
António de Almeida, 70, 10.º, sala 428, freguesia de Ramalde,
concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representação de equipamentos e ferramentas.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão fazer à sociedade as prestações suple-
mentares de que esta carecer, até ao limite do triplo do capital so-
cial.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia
geral fixar.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar
ou rescindir contratos;

b) Celebrar contratos de locação; e
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade por deliberação da assembleia geral a reali-
zar no prazo de 60 dias contados do conhecimento do respectivo
facto, poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Falência, interdição, inabilitação ou falecimento do seu ti-

tular;

d) Quando o titular deixar de comparecer ou de se fazer re-
presentar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos;

e) Por infracção do sócio em outorgar a cedência da sua quo-
ta, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o artigo 5.º deste contrato.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota deter-
minado no último balanço legalmente aprovado.

3 � Em caso de falecimento de qualquer sócio, se a sociedade
não se decidir pela amortização, continua com os sobrevivos e os
herdeiros do falecido. Estes, porém, deverão nomear um de en-
tre si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se
mantiver indivisa.

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 so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

Está conforme.

4 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872519

MURALHA DA BARCA, CAFÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 853; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000926; pasta n.º 23 286.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Muralha da Barca, Café, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua do Cimo do Muro, 22, freguesia
de São Nicolau, concelho do Porto.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da
sociedade poderá transferir a sua sede para outro local do mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encer-
rar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação so-
cial.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já
é nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente ao décuplo
do capital social.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872535
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SPORTLAVAGEM � LAVAGEM E MANUTENÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 850; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000922; pasta n.º 23 284.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPORTLAVAGEM � Lavagem
e Manutenção de Automóveis, L.da, com sede na Rua do Dr. Pe-
dro de Sousa, 206, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em lavagens e manutenção de veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, correspondente, por arredondamento, a 5237 euros, e
está dividido em três quotas iguais do valor nominal de 350 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872527

TURINVICTA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 849; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000921; pasta n.º 23 283.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de TURINVICTA � Viagens
e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São João de Brito,
605, loja 26, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração da agência de
viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 16 000 000$, pertencente à sócia Sónia Morais
Madureira e Castro, e outra do valor nominal de 4 000 000$, per-
tencente ao sócio Rui Manuel Henriques Vilaverde.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global igual a duas vezes o ca-
pital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 adjudi-

cação 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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872276

TERATOP � COMÉRCIO DE APARELHOS
TERAPÊUTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 847; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000920; pasta n.º 23 280.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERATOP � Comércio de
Aparelhos Terapêuticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 156,
loja 9, na freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e
representação de equipamentos, acessórios e artigos médicos,
fisioterapêuticos, estéticos e similares. Formação na área da pro-
gramação neurolinguística e na utilização de equipamentos mé-
dicos, fisioterapêutica, estéticos e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, 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 João Baptista de Sousa Antunes, portador do bilhete
de identidade n.º 186334877, emitido em 16 de Agosto de 2000,
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte
n.º 186334877, residente na Praceta de Garcia de Orta, 29-A, 3.º,
esquerdo, em Ermesinde, desde já nomeado gerente, com ou sem
remuneração, conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio declara não ser sócio de qualquer outra sociedade uni-
pessoal por quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos pela lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida, no todo ou
em parte, com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872241

SOUTO & ROCHA VIEIRA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 848; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000920; pasta n.º 23 281.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Souto & Rocha Vieira � Res-
taurante, L.da, e tem a sua sede na Rua do Moreira, 247, 2.º, di-
reito, freguesia de Bonfim, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas ou
encerradas filiais, sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social, no território nacional ou no estrangeiro, sem
necessidade de deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de res-
taurante.

2 � A sociedade poderá participar em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

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 montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, pertencem a ambos os sócios, que desde já ficam nomea-
dos gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens imóveis e mó-
veis, incluindo automóveis;

b) Tomar ou dar de trespasse ou de arrendamento quaisquer lo-
cais, bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da socie-

dade.
Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872250

PEÃO � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 846; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000920; pasta n.º 23 279.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PEÃO � Consultores Associados,
L.da, com sede na Rua de Oliveira Monteiro, 844, 4.º, direito,
frente, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá mudar a sua sede social para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de consultoria de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Graziela Baganha Martins e António Domingos Palma Rodrigues
Cambão.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de es-
tranhos depende do consentimento expresso da sociedade.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será exer-
cida por pessoa ou pessoas, sócios ou não, a eleger em assem-
bleia geral, que fixará a duração e condições do respectivo man-
dato, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Francisco
Silva, casado, residente na Avenida da Senhora da Hora, 256, 2.º,
direito, freguesia de Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

§ 1.º Haja um ou mais gerentes bastará a assinatura de um deles
para obrigar a sociedade.

§ 2.º A sociedade poderá ainda constituir mandatários nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 6.º

Se alguma quota for objecto de garantia judicial ou extrajudici-
al poderá ser imediatamente adquirida pela sociedade, pelo valor
que na altura tiver, apurado pelo último balanço aprovado, ou no
caso de este não existir, por balanço a realizar reportado à data do
evento.

ARTIGO 7.º

Ocorrendo a morte ou interdição de um sócio, a sociedade
amortizará a respectiva quota ou fá-la-á adquirir por rateio entre
os restantes sócios, pelo valor que lhe couber, em função do úl-
timo balanço aprovado.

§ único. Ficando o número de sócios reduzido a um, poderá
este optar por, num prazo de 90 dias, não dissolver a sociedade,
sendo a referida quota adquirida por igual valor, integralmente,
por terceiro, ou, após divisão, por si e por terceiros.

ARTIGO 8.º

A distribuição dos lucros far-se-á anualmente, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

Está conforme.

3 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 11872225

IMOBILIÁRIA SANTIAGO DA BARRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 646; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000531; pasta n.º 23 020.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o contrato de sociedade, com os seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Imobiliária Santiago da Barra, L.da,
e tem a sua sede no Largo do Engenheiro António Almeida, 70,
10.º, sala 428, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária,
construção de edifícios e obras públicas.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações no capital de
outras sociedades, ainda que de responsabilidade ilimitada ou re-
guladas por leis especiais, que tenham objecto igual ou diferente
do seu, bem como associar-se com outras pessoas para, nomea-
damente, formar novas sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, agrupamentos europeus de interesse económico,
associações sem fins lucrativos, consórcios, associações em par-
ticipação e outras formas institucionais de cooperação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, dividido
em 5000 acções com o valor nominal de 10 euros cada, encon-
trando-se nesta data realizadas em dinheiro 2510 acções, sendo
estas nominativas, podendo todavia ser convertidas ao portador
e representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 ac-
ções, sendo permitido o seu desdobramento e concentração.

2 � As restantes 2490 acções serão realizadas integralmente
em dinheiro, até 31 de Maio de 2005.

ARTIGO 5.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o administrador
único ou conselho de administração e o fiscal único.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário eleitos pela própria assembleia e que poderão não
ser accionistas.

ARTIGO 8.º

A gestão e representação da sociedade competem a um admi-
nistrador único ou, em alternativa, a um conselho de administra-
ção composto por um mínimo de três membros e um máximo de
sete membros efectivos e um suplente, eleitos por deliberação dos
accionistas.

ARTIGO 9.º

O órgão administrativo tem os mais amplos poderes de gestão
e de representação da sociedade, cabendo-lhe praticar todos os
actos tendentes à realização do objecto social e competindo-lhes,
especialmente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente;

b) Adquirir, alienar ou onerar direitos, bens móveis ou imóveis
e participações sociais;

c) Adquirir, alienar, onerar, trespassar e tomar de trespasse es-
tabelecimentos comerciais ou industriais;

d) Aprovar as regras gerais a que devem obedecer os contra-
tos a celebrar com quaisquer accionistas;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue conveni-
entes;

f) Negociar com quaisquer instituições de crédito, bancárias ou
parabancárias, todas e quaisquer operações de financiamento que
entender necessárias, designadamente contraindo empréstimos ou
outras obrigações nos termos, condições e forma que reputar con-
venientes;

g) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou
entidades nos termos do artigo 4.º do contrato de sociedade;

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas
pela lei, pela assembleia geral e por este contrato.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica validamente vinculada mediante a intervenção
de:

a) Administrador único ou, caso exista, conselho de adminis-
tração de três administradores;

b) De um procurador, constituído para a prática de actos cer-
tos e determinados.

ARTIGO 11.º

O fiscal único é o órgão de fiscalização da sociedade, composto
por um efectivo e um só suplente eleitos de entre os inscritos na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 12.º

O mandato dos órgãos inicia-se de imediato, sendo desde já de-
signados para o quadriénio de 2000-2003, os seguintes membros:

Administrador único: José Maria Pinheiro Correia.
O administrador ora designado fica dispensado de prestar cau-

ção.
Fiscal único: fiscal efectivo, Dr. Adérito Jorge de Abreu Car-

doso, revisor oficial de contas n.º 646, divorciado, residente na
Casa da Encosta, Estrada do Farol, freguesia de Carreço, conce-
lho de Viana do Castelo; fiscal suplente, Ribeiro & Azevedo,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Carlos Felgueiras, 98, 2.º, A, na Maia, representada por José Luís
Cardoso Ribeiro, casado, residente na Rua de Simões de Almeida,
210, freguesia de Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

Assembleia geral: presidente, Vitória Maria Rodrigues Novo
Correia; secretário, Anabela da Cruz Correia Araújo.

O administrador fica desde já autorizado a comprar um ou mais
prédios para revenda mesmo antes do registo do contrato de so-
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ciedade e a outorgar as competentes escrituras públicas de com-
pra e venda.

Está conforme.

26 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, José Gui-
lherme Cerqueira Martins. 11940239

RIBEIRO, GOMES & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 538; identificação de pessoa colectiva n.º 501427791; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 9/000809; pasta
n.º 7937.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte registo:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato, pas-
sando o artigo alterado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Marinho Gusmão Lopes de Oliveira, e qua-
tro de 625 euros, pertencentes duas a cada um dos sócios Joaquim
Lopes de Oliveira e Tomás Lopes de Oliveira.

Está conforme.

18 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, José Gui-
lherme Cerqueira Martins. 11940158

PORTO � 3.A SECÇÃO

CASA DAS LÂMPADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 443/590216-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 500177805; inscrição n.º 29; números e data das apresentações:
16/17/000904.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
300 000 000$, correspondente à soma de cinco quotas, uma do
valor nominal de 201 934 375$, pertencente ao sócio José Antó-
nio Oliveira, outra do valor nominal de 1 128 125$, pertencente
à sócia Vera Maria Ribeiro Azevedo Oliveira, outra do valor
nominal de 33 843 750$, pertencente ao sócio Manuel António
Azevedo Oliveira, outra do valor nominal 33 843 750$, pertencen-
te à sócia Maria Filomena Azevedo Oliveira Morais, e uma quo-
ta do valor nominal de 29 250 000$, pertencente à própria socie-
dade.

Está conforme.

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

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648639

A CAFEZEIRA DA MAIA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 564/890418-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 502145340; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 11/
000904.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação da
gerente Palmira da Rocha Carvalho Sampaio em 1 de Junho de
2000.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648620

ETIQUETOMETAL � ETIQUETAS, PLACAS, PAINÉIS
E ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8138/970317-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 503851728; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/
000719.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 80 000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 3.º, 5.º e 6.º, que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros, e está dividido em cinco quotas assim distribuídas:
uma de 32 000 euros, do sócio José Eduardo Ferreira Sousa da
Silva, duas de 16 000 euros, cada uma delas pertencente aos só-
cios Fernando Pinto Correia e José Carlos Pinto Correia, e duas
de 8000 euros, cada uma delas pertencente aos sócios Maria José
da Silva Correia e Luís André Fernandes Pisco.

ARTIGO 5.º

3 � Os sócios Fernando Pinto Correia, José Carlos Pinto Cor-
reia e Luís André Fernandes Pisco, como sócios da sociedade, não
votarão contra a deliberação da eventual cessão da quota da só-
cia Maria José da Silva Correia, desde que a referida cessão seja
efectuada a favor de José Eduardo Ferreira Sousa da Silva, e
renunciam ao seu direito de preferência à mencionada cessão.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura de dois gerentes em conjunto.

2 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios, José
Eduardo Ferreira Sousa da Silva e Luís André Fernandes Pisco.

Está conforme.

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

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12645427

ZÉ QUEIJEIRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 979/991011-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 504639510; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
000901.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação da
gerente Rosa Maria Aguiar Pinto em 3 de Janeiro de 2000.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648604

QUATRO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 863/880901-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502028220; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 2/3/000901.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a ces-
sação de funções do administrador Jorge Manuel Moreira de
Osório de Valdoleiros, em 2 de Junho de 2000, por renúncia, e a
designação da administradora, até termo do mandato em curso,
Maria Clara Almeida Santiago Mendes de Almeida, casada, em
2 de Junho de 2000.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648590

TRIFLUIDO � TÉCNICA DE FLUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 496/990618-Valongo; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504426877; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
000906.

Certifico que foi alterado o artigo 6.º (§ único), que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade,
é necessário a assinatura de dois gerentes.

Está conforme.

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

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648671

REPNOR � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 242/870526-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 501831835; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
000906.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 15 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REPNOR � Representações e Ser-
viços, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Cristóvão Falcão, 73,
loja B, freguesia de São Mamede de Infesta, concelho de Mato-
sinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores que compõem o activo de sociedade, é de
15 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 11 250 euros, pertencente ao sócio Joaquim
José Figueiredo Barreiros, e outra do valor nominal de 3750 eu-
ros, pertencente à sócia Ana Maria Vidal e Costa.

Está conforme.

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

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12649040

ABREU DIAS & MOREIRA � IMPORTAÇÃO E REPRE-
SENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, GABI-
NETE DE PROJECTOS, ESTUDOS, FISCALIZAÇÃO E
ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 047/991021-Porto; identificação de pessoa colectiva
n.º 504800833; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 20/000906.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua do Rosário, 198, 3.º, Porto.

Está conforme.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12649031

RECTROMAIA, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 261/20000706-Maia; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social de Rectromaia,
Comércio e Reparação de Máquinas Industriais e Agrícolas, L.da,
e tem a sua sede na Via Adelino Amara da Costa, 1410, da fre-
guesia de Moreira, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou extin-
guir em território nacional ou estrangeiro as sucursais, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade.

ARTIGO 2.º

Os seu objecto consiste em comércio e reparação de máquinas
industriais e agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, correspondente à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 900 000$, do sócio Jaime Cardoso da Silva, uma
do valor nominal de 300 000$, da sócia Susana Alice Martinho
da Silva, e outra do valor nominal 300 000$, da sócia Cláudia
Alexandra Martinho da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jaime
Cardoso da Silva, que desde já fica nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão o de quotas no todo ou em parte, entre os sócios, é
livre, e a favor de estranhos carece do consentimento da socie-
dade e dos sócios não cedentes, gozando esta em primeiro lugar
e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito
de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os outros sócios sobrevivos ou ca-
pazes, nomeando no primeiro caso um deles que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios com a antecedência de 20 dias.

Está conforme.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754242

SOARES & MATOS � SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7581/961011-Matosinhos; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 503759040; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e
inscrição n.º 9; números e data das apresentações: of. 3/4; 5/6/
000821.

Certifico que Agostinho Veloso de Brito cessou funções de ge-
rente em 26 de Junho de 2000, por renúncia, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 5.º (n.º 1), que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma de
500 000$, pertencente ao sócio Adriano António da Fonseca Soa-
res, uma de 350 000$ e uma de 150 000$, ambas pertencentes ao
sócio Manuel Filipe de Sousa Oliveira.
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ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam afec-
tas a ambos os sócios Adriano António da Fonseca Soares e
Manuel Filipe de Sousa Oliveira, que continuam designados ge-
rentes, remunerados ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

Está conforme.

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

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754250

GICES � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 096/920714-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502810696; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
20/000628.

Certifico que foram depositadas actas donde consta a designa-
ção dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000-
-2003.

Conselho de administração: presidente, Jorge Fernando Carnei-
ro Dias da Silva; vogais: João Paulo Barbosa Sintra Coelho,
António José de Almeida Moreira.

Fiscal único: Belarmino Martins Eugénio Ferreira & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Alberto Henriques Assis; suplente, António da Trinda-
de Nunes (revisor oficial de contas).

Data da deliberação: 30 de Março de 2000.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12684660

Q & F � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2537/920924; identificação de pessoa colectiva n.º 502840790;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/20000523.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social
quanto aos artigos 2.º, 4.º e 6.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de D. Afonso IV, 204-210, na
Zona Industrial de Alfena, na freguesia de Alfena, concelho de
Valongo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 250 048 euros, e corresponde à soma de duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 230 048 euros, pertencente ao
sócio Mário Manuel de Jesus Quintaneiro, e uma do valor nomi-
nal de 20 000 euros, pertencente à sócia Rosa Maria de Bessa
Quintaneiro.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e sua remuneração ou não con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Mário Manuel de Jesus Quintaneiro.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos e suficiente a assinatura do gerente nomeado.

Está conforme.

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

30 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António
Teles Rodrigues Dias. 12750530

HELENA & AIDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3973/931216-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 503106437; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/
000823.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição e
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 15 de Maio de 2000.

Está conforme.

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648558

EMPICAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 457/870226-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 501786350; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 29/
000829.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 350 000 euros, ten-
do sido alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
350 000 euros, dividido em três quotas: uma de 175 000 euros, e
outra de 140 000 euros, ambas pertencentes ao sócio Baltazar Do-
mingues de Castro Moreira, e uma de 35 000 euros, pertencen-
tes à sócia Rosa Duarte de Carvalho.

Está conforme.

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

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648345

EUROREDES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE APRESTOS DE PESCA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 230/810401-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 500966508; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 19; números e datas das apresentações: 2/000828 e 4/000623.

Certifico que foi depositada acta donde consta a cessação de
funções dos membros do conselho fiscal em 29 de Março de
2000, por destituição, e a designação do fiscal único e suplente,
até termo do mandato em curso, António Magalhães & Carlos
Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Carlos Alberto Freitas dos Santos e Adélio de Oliveira Ma-
cedo (revisor oficial de contas), em 29 de Março de 2000.

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12685950

CELESTE DO CÉU TRIGO DE CARVALHO � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 351/990518-Matosinhos; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/000823.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua de Diu, 62, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Está conforme.

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

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648329
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RITA CORREIA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 635/910319-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470917; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: of. 22/23; 24/000825.

Certifico que Maria Amélia da Silva Correia Ferreira cessou
funções de gerente em 28 de Julho de 2000, por renúncia, tendo
sido alterado o artigo 6.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, bastando porém a de
qualquer um deles para os actos de mero expediente.

Está conforme.

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

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648302

ESCOLHA DIRECTA � VENDA
POR CORRESPONDÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5308/950111-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503357936; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 4/5/000830.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a ces-
sação de funções do administrador Luís Filipe Campos Dias de
Castro Reis em 30 de Março de 2000, por renúncia, e a designa-
ção de administradores, até termo do mandato em curso e com-
plemento de número, Fernando Sérgio Maia Rebelo, Manuel José
Ferreira Fontoura e Luís Miguel de Sá da Mota Freitas, casados,
em 30 de Março de 2000.

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648299

SALGUEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 849/900720-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502366001; inscrição n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 21/22/000911.

Certifico que foram depositadas acta e cartas donde consta
a designação dos gerentes Francisco Flávio Dias Salgueiro e
José Alberto Dias Salgueiro em 23 de Dezembro de 1999, e a
cessação de funções dos gerentes Francisco Flávio Dias Sal-
gueiro e José Alberto Dias Salgueiro em 31 de Março de 2000,
por renúncia.

27 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648884

A. FONSECA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 538/20000831-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 502704683; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
000831.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 1.º (corpo) e 3.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma A. Fonseca & Vieira,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Espido, 164-C, 3.º, sala 410, da
freguesia e concelho da Maia e durará por tempo indeterminado
a contar de 5 de Fevereiro de 1992, data da sua fundação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencente ao sócio Augusto Manuel Fonse-
ca da Silva, e duas de igual valor nominal de 1250 euros cada
uma, pertencendo uma à sócia Maria Catarina de Sousa Vieira
Fonseca da Silva, e outra à sócia Joana Vieira Fonseca da Silva.

Está conforme.

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

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648450

TRANSPORTES S. COSME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 461/981002-Valongo; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270281; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 17/000831.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua de Nossa Senhora da Piedade, 30, 3.º, esquerdo,
Alfena, Valongo.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648442

BREWIN � CERVEJEIROS INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6467/980401-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 504138057; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/000831.

Certifico que foi depositada acta donde consta a cessação de
funções dos gerentes António Brites Sanches, José Nunes de
Almeida, António José Baptista Cardoso e Cunha, Carlos José
Pinto Coelho de Mendonça e Carlos Augusto Pinto Leite, em
13 de Junho de 2000, por destituição.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648477

S. P. S. I. � SOCIEDADE PORTUGUESA DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64/901029-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 502437774; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/000901.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a ces-
sação de funções do gerente José Manuel dos Santos Lopes Dias
Cardoso, em 12 de Outubro de 1999, por renúncia.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648485

CONSTRUÇÕES RAMALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 798/900611-Valongo; identificação de pessoa colectiva
n.º 502362910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/000809.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua da Escola Padre Américo, 219, Campo, Valongo.

Está conforme.

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

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648361
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IMAT � IMAGIOLOGIA DE MATOSINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3044/930309-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502947853; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/
000830.

Certifico que na sociedade em epígrafe, que anteriormente
se denominava IMAT � Gabinete de Imagiologia de Matosi-
nhos, S. A., o capital foi elevado à cifra de 100 000 euros,
tendo sido alterados os artigos 1.º (n.º 1), 2.º e 4.º, que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a firma IMAT � Imagiologia
de Matosinhos, S. A., e tem sede na Rua de Mousinho de Albu-
querque, 61, 1.º, freguesia e concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços médi-
cos, nomeadamente, de imagiologia, radiologia, ecografia, mamo-
grafia, tomografia, ressonância magnética, densitometria, ecocar-
diografia, cardiologia, ortopedia, análises clínicas, clínica geral e
outras especialidades médicas, bem como a compra e venda de
bens móveis e imóveis e veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, que se encontra integralmente subscrito
e realizado, é de 100 000 euros e está dividido em 20 000 acções
de valor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme.

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

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648426

TRANSMITE BELTECH � ELEMENTOS
DE TRANSMISSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 721/930816-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503042463; inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
34/35/000829.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 90 000 000$, tendo
sido alterados os artigos 4.º; 6.º [suprimida a alínea e) do n.º 1],
suprimido o artigo 23.º, aditado o artigo 8.º, sendo todos os arti-
gos seguintes renumerados, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e representação do mesmo

O capital social é de 90 000 000$ e encontra-se totalmente
subscrito e realizado, dividindo-se em 90 000 acções nominativas,
com o valor nominal de 1000$ cada uma.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias

1 � A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos ac-
cionistas de prestações acessórias de natureza pecuniária até ao
montante máximo de cinco vezes o valor do capital social.

2 � As prestações acessórias mencionadas no número anteri-
or serão prestadas a titulo gratuito ou oneroso, cabendo à assem-
bleia geral fixar o prazo em que as mesmas serão restituídas, não
devendo tal prazo exceder 20 anos.

Está conforme.

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

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648418

CERLEI � MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 458/890901-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062498; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21; número e data
da apresentação: 2/000829.

Certifico que foi depositada carta donde consta a cessação de
funções do administrador Joaquim Esteves Simões Gandra em
31 de Agosto de 2000, por renúncia.

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648540

MONTEIRO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 676/850416-Gondomar; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 24/000215.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 30 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
15 000 000$ cada, pertencendo uma a cada um deles sócios.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754234

TÁXIS SOGUIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 565/680529-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 500551464; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
000818.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, ten-
do sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes cada
uma delas a cada um dos sócios, José Bernardino de Magalhães
Buques e Maria Alice Alves Pereira.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754226

MR. CHURRASCO, CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 297/20000713-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 504848844; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
000816.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação dos
gerentes Victor Sérgio Freitas Pereira Coutinho e Francisco Ma-
nuel Gonçalves da Silva Ribeiro, em 10 de Agosto de 2000.

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648175

SERRALHARIA ARTÍSTICA VALONGUENSE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 507/870311-Valongo; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501792708; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/
000816.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 9 de Novembro de 1999.

Está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648183

NAUTITRANS (NORTE) � TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8670/970807-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 503973700; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 34/
000816.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 6.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores da escrita, é de 25 000 euros, correspondente à soma das
seguintes quotas: uma de 23 802 euros, pertencente à sócia
SEACARGO � Organização de Transportes, L.da, uma de
1198 euros, pertencente à sócia NAUTITRANS � Trânsitos e
Transportes, L.da

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, incumbem a um gerente, sócio ou não sócio,
ficando contudo desde já designado gerente António Barahona
Pinto Arez.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração,
salvo se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é
necessária a assinatura de um gerente.

§ 3.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos
os actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente fianças, subfianças ou outros semelhantes.

Está conforme.

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

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648191

TUFF-STUFF � REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 536/20000811-Matosinhos; identificação de pessoa colecti-
va n.º 503955914; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
34/000811.

Certifico que na sociedade em epígrafe que anteriormente se
denominava Hiper Seco � Lavandarias e Serviços, L.da, o ca-
pital foi elevado à cifra de 2 004 820$, tendo sido alterados os
artigos 2.º, 3.º (n.º 1), 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma TUFF-STUFF � Revestimentos de
Superfícies, L.da

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade na Rua da Barranha, 801, freguesia
de Senhora da Hora, do concelho de Matosinhos.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de reves-
timento em carroçarias, atrelados e outras superfícies; represen-
tação e comercialização de marcas, serviços, materiais e equipa-
mentos; elaboração de projectos, consultoria de gestão e
organização.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

Está conforme.

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

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754129

SMT � SANTOS & MOUTINHO, TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 458-A/990611-Valongo; identificação de pessoa colectiva
n.º 504449648; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/
000728.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 10 000 000$, tendo
sido alterados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$.

ARTIGO 5.º

No referido capital de 10 000 000$ participam ambos os sócios
por igual, ficando a pertencer a cada um deles, Jaime Manuel da
Silva Santos e Paulo Vilaça Reis Moutinho, uma quota do valor
nominal 5 000 000$ cada uma.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648213

UNICER � UNIÃO CERVEJEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 008/790706-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 500820155; inscrição n.º 35; número e data da apresentação:
19/000906.

Certifico que foi efectuado o projecto de fusão, cujo extracto
é o seguinte:

Projecto de fusão:
Modalidade: transferência global do património para a consti-

tuição de uma nova sociedade.
Sociedades incorporadas: a própria, SARC � Sociedade Ges-

tora de Participações Sociais, L.da, Cosar, Sociedade Gestora de
Participações Sociais, L.da, e Cervunião, Gestão e Investimentos,
SGPS, L.da

Pessoa colectiva a criar: firma: UNICER � Bebidas de Por-
tugal, S. A.

Sede: Leça do Balio, Matosinhos.
Objecto: produção e comercialização de bebidas em geral.
Capital: 50 000 000 euros.

Está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754137

JOAQUIM VALE MONTEIRO DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 467/790212-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 500830258; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
000816.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 15 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 2.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, correspondente à soma de três quotas, sendo uma
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do valor nominal de 9 000 000$, pertencente ao sócio Joaquim
Vale Monteiro dos Santos, e duas iguais do valor nominal de
3 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Elmano Manuel dos Santos da Cunha e Maria Adelaide da Cruz
Monteiro dos Santos Cunha.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754145

HONEYWELL IBÉRICA � PRODUTOS
DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 144/800418-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 500973954; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
9/000816.

Certifico que foi efectuado o projecto de fusão, cujo extracto
é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património para a socie-

dade incorporante.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: Honeywell Portugal �  Automação e

Controlo, S. A., e ARCLASSE � Serviço Total de Climatização,
S. A.

Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Firma: Honeywell Portugal � Produtos de Consumo, S. A.
Objecto: fabrico e comercialização, inclusivamente como em-

preiteiro de obras públicas, de todo o tipo de produtos de consu-
mo, equipamentos e soluções de controlo, segurança e automação
de edifícios e de processos industriais e respectiva concepção, ins-
talação e manutenção.

Está conforme.

1 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754153

OLIVEIRA & BARRETO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8752/970911-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503962899; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/000825.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Avenida de D. Manuel II, 2070, sala 21, Maia.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648280

JOSÉ MÁRIO SANTOS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 746/20000316-Matosinhos; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 8/000818.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação da
gerente Maria Dolores Silva Oliveira em 1 de Maio de 2000.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754170

MAESTRO � SERVIÇOS E GESTÃO HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2323/761119-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433405; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
10/000818.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 10 000 000 euros,
tendo sido alterados os artigos 4.º (n.os 1 e 2), que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 10 000 000 de euros, dividido em 10 de
acções de 1 euro cada uma, e está integralmente subscrito e reali-
zado.

2 � O capital poderá ser elevado até 15 000 000 de euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou outras previs-
tas por lei.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754161

PRIMUS MGV � PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 717/981210-Maia; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 42/000627.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Parque da Ciência e Tecnologia da Maia, Rua do Enge-
nheiro Frederico Ulrich, 2650 Maia.

Está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648108

HENRIQUE SERENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2896/930204-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502919604; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 42/000810.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua da Lagoa, 1318, loja O, Senhora da Hora, Matosi-
nhos.

Está conforme.

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648140

COMITAL � COMPANHIA MINEIRA DE TALCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 121/690119-Valongo; identificação de pessoa colectiva
n.º 500067490; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/
000726.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 000 000 de euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000 euros,
dividido nas quatro quotas seguintes: uma de 10 000 euros, da
própria sociedade, uma de 2557 euros, da sócia Maria Fátima
Almeida Madureira Pereira, uma de 291 060 euros, do sócio Tiago
Madureira Pinto Pereira, e uma de 696 383 euros, do sócio José
Artur Pinto Pereira.

Está conforme.

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

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648086
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FORIMAGE � INFORMÁTICA E CRIAÇÃO
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1911/940201-Matosinhos; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 3/000912.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º (n.º 1), 3.º (n.º 1)
e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORIMAGE � Informática
e Criação de Imagem, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Al-
deia Nova, 51, 2.º, A, da freguesia de Senhora da Hora, do con-
celho de Matosinhos, podendo por simples deliberação da gerên-
cia, ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
de concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000$, dividido em duas quotas, sendo uma de 360 000$, do
sócio João Paulo de Azevedo Magalhães, e outra de 240 000$, do
sócio Mário Valdemar Bastos Magalhães.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for de-
liberado pela assembleia geral, fica afecta aos sócios João Paulo
de Azevedo Magalhães e Mário Valdemar Bastos Magalhães, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e con-
tratos pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme.

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

13 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648159

VIAEMPRESA � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 372/20000726-Gondomar; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 45/000726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIAEMPRESA � Consultoria de
Gestão, L.da, com sede na Rua de Montalto, 213, freguesia de Fân-
zeres, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade e con-
sultoria económica, fiscal e de gestão. Serviços de apoio a em-
presas, nomeadamente controle de gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é
de 10 000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente à sócia INPPAR � Investi-
mentos, Projectos e Participações, L.da, uma de 100 euros, perten-
cente ao sócio Domingos Paulo Queirós Gomes, e outra de
4900 euros, pertencente à sócia Maria Cristina Oliveira Lamelas
Gomes.

2 � A quota da sócia INPPAR � Investimentos, Projectos e
Participações, L.da, está realizada quanto a 2550 euros, a quota do
sócio Domingos Paulo Queirós Gomes, integralmente realizada,
e da sócia Maria Cristina Oliveira Lamelas Gomes, realizada
quanto a 2450 euros, devendo a parte restante desta e daquela ser
realizada até 31 de Dezembro do ano de 2002.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de cinco vezes o capital
social.

4 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio João
José Reis do Carmo, já identificado e do sócio Domingos Paulo
Queirós Gomes, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
nos seguintes casos:

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º
A sociedade poderá participar no capital social de outras so-

ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648205

DOMOTIUS � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9948/980526-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 504177257; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: of. 6/7/8; 11/000823.

Certifico que Dinis José da Costa Alves Coelho cessou funções
de gerente em 30 de Maio de 2000, por renúncia, o capital foi
elevado à cifra de 7500 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º
(n.º 1) e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, e ficam a cargo dos sócios José Manuel da
Silva Gomes Teixeira e Rui António Carneiro Gomes, que se
mantêm como gerentes, e ainda do sócio José Pedro de Sousa
Proença, que desde já fica nomeado gerente.

Está conforme.

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

19 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648310

PARACENTRO � PLANEAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO
E GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6304/951003-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503507547; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 18/19/000831.

Certifico que foram depositadas cartas e acta donde consta a
cessação de funções dos administradores Jacobus Cornelius Ma-
ria Antonius Gillis e José Edmundo Medina Barroso de Figuei-
redo, e do fiscal único e suplente, João Fernandes & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, e João Augusto &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em 30 de
Março de 2000, por renúncia, e a designação, até termo do man-
dato em curso, dos administradores, fiscal único e suplente, res-
pectivamente, Johannes Gilbertus Franciscus Eilkemans, Ana
Maria Guedes Antunes de Oliveira, casados, Magalhães Neves &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada 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 30 de Mar-
ço de 2000.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648523

LEITE & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2033/920327-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502730544; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
da apresentação: 7/000830.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua dos Picoutos, 27, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Está conforme.

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

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648531

CALCEFIEL � CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 325/20000712-Valongo; identificação de pessoa colectiva
n.º 504211676; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/
000712.

Certifico que o capital na sociedade em epígrafe, que anteri-
ormente se denominava CALCEFIEL � Construção de Estradas,
L.da, foi elevado à cifra de 12 500 euros, tendo sido transforma-
da em sociedade unipessoal por quotas, ficando a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CALCEFIEL � Construção de
Estradas, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Nossa Se-
nhora da Paz, 202, da freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de estradas, calcetaria,
construção e engenharia civil, demolições, terraplanagens, aluguer
de equipamento de construção com operador.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, está representado por uma
quota de igual valor no montante de 12 500 euros, pertencente ao
sócio único Fernando de Jesus Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
cidido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais ge-
rentes a nomear.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos ge-
rentes.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente ele, sócio único.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio
único e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a
prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

O sócio único pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao dobro do capital social.

Está conforme.

21 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648434

CASTEL � PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 123/821025-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 501160752; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/
000614.

Certifico que o capital na sociedade em epígrafe que anterior-
mente se denominava Castel Branco & Rocha, L.da, foi elevado
à cifra de 100 000 euros, tendo sido transformada em sociedade
anónima, ficando a reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar organizado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Da denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CASTEL � Publicações e
Edições, S. A., tem a sua sede sita na Rua da Travagem, 30/36,
freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos. A sede
social poderá ser transferida, por simples deliberação do con-
selho de administração, para outro local na área do mesmo con-
celho.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado a contar
desta data, e dissolver-se-á nos casos expressos na lei e nos es-
tatutos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: publicações, publicidade, artes
gráficas, montagem e decoração de exposições, feiras ou outras
manifestações congéneres.

ARTIGO 3.º

Para a realização do objecto social previsto no artigo anterior,
pode a sociedade adquirir ou tomar e dar de arrendamento pré-
dios, rústicos ou urbanos, e adquirir quotas, acções ou outras par-
ticipações em sociedades comerciais com objecto social diferen-
te do seu.
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CAPÍTULO II

Do capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

 1 � O capital social é de 100 000 de euros representado por
20 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

2 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto,
remíveis ou não, nos termos legais.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes,
até ao limite de 5 000 000 de euros, mediante deliberação do con-
selho de administração, o qual fixará em cada caso os respecti-
vos termos e condições.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são ao portador.
2 � As acções podem ser escriturais ou representadas por tí-

tulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, a todo o tempo convertíveis,
reciprocamente e substituíveis por agrupamento a expensas dos
respectivos titulares.

3 � Os títulos representativos de acções serão assinados pelo
presidente do conselho de administração ou por dois administra-
dores.

4 � Todas as acções são livremente transaccionáveis e a sua
transmissão não está sujeita a qualquer direito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos legais,
convertíveis ou não em acções.

2 � Os accionistas gozam de preferência na subscrição de obri-
gações na proporção do número de acções que possuírem.

3 � A sociedade pode, nos termos legais, adquirir acções e
obrigações próprias.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções ao portador nos ca-
sos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando as mesmas sejam retiradas da disponibilidade do seu

titular em virtude de arresto, penhora ou qualquer outro acto de
apreensão judicial.

2 � No caso referido na alínea b) do número anterior o valor
da amortização será o que resultar do valor contabilístico das
acções.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Compete ao presidente da mesa, além do demais previsto na
lei, convocar e dirigir as reuniões da assembleia geral, dar posse
aos membros do conselho de administração e fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei
ou os presentes estatutos o determinem, e sempre que requerida
pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por um ou
mais accionistas que detenham acções correspondentes a, pelo
menos, 10% do capital social.

2 � A convocatória deverá observar o respectivo formalismo
legal e ser feita com 21 dias de antecedência em relação à data
da reunião.

ARTIGO 13.º

Apenas têm direito a assistir e a participar nas reuniões da as-
sembleia geral os accionistas, os obrigacionistas, os titulares de
acções preferenciais, quando as condições da emissão ou a lei lhes
confira esse direito, e os membros dos órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

1 � Nas deliberações só podem tomar parte, votando, os ac-
cionistas com direito a voto, correspondendo um voto a cada
100 acções.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de
acções referido no número anterior podem agrupar-se por forma
a completá-lo, caso em que devem fazer-se representar por um
só deles, cujo nome será indicado, por escrito, assinado por to-
dos, ao presidente da mesa, até ao início da respectiva reunião.

3 � A demonstração da titularidade das acções é feita por in-
termédio de documento comprovativo do depósito em estabele-
cimento bancário ou nos cofres da sociedade.

ARTIGO 15.º

Qualquer accionista pode fazer-se representar em reuniões da
assembleia geral por outro accionista, por um administrador, pelo
cônjuge, por um descendente ou por um ascendente, bastando,
para o efeito, comunicá-lo por escrito ao presidente da mesa até
ao início da respectiva reunião.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas deliberam em assembleia regularmente con-
vocada e reunida, e ainda nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações são
tomadas por maioria simples dos votos presentes, salvo disposi-
ção legal imperativa ou o disposto nos presentes estatutos, não
se contando em qualquer caso, as abstenções.

3 � Nas eleições de titulares de órgãos sociais, se houver mais
de que uma proposta fará vencimento a que tiver obtido maior
número de votos.

4 � Sob pena de nulidade da respectiva deliberação, os accio-
nistas não um podem fraccionar os seus votos para votar em sen-
tidos diversos de uma mesma proposta e não podem deixar de
votar com todas as suas acções providas do direito de voto, ex-
cepto se for também representante, caso em que pode votar com
as suas acções em sentido diverso do seu representado.

SECÇÃO II

Do conselho de administração

ARTIGO 17.º

A administração da sociedade, com dispensa de caução, será
exercida por um conselho de administração compostos por três
administradores eleitos em assembleia geral, que designará igual-
mente o respectivo presidente nos termos previstos no n.º 1 do
artigo 395.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 18.º

São conferidos ao presidente do conselho de administração em
exercício, ou aos outros dois administradores em conjunto, os
mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando
todos os actos tendentes à realização do objecto social que não
sejam de competência de outro órgãos, e nomeadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, podendo livremente desistir, confessar e transigir em
quaisquer acções judiciais, bem como em processos arbitrais;

b) Adquirir, alienar, onerar, locar, arrendar ou permutar quais-
quer bens móveis ou imóveis ou outros direitos da sociedade,
incluindo participações no capital de outras sociedades;

c) Trespassar estabelecimentos da sociedade e tomar de tres-
passe ou adquirir por qualquer título para a sociedade quaisquer
estabelecimentos comerciais ou industriais;

d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamento e rea-
lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Designar as pessoas que devem representar a sociedade em
órgãos sociais de sociedades em que participe;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 2 de Novembro de 2000 23 240-(93)

f) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 19.º

A sociedade ficará validamente obrigada pela assinatura do pre-
sidente do conselho de administração em exercício, ou:

a) Pela assinatura conjunta dos outros dois administradores;
b) Pela assinatura conjunta de um dos demais administradores

e de um mandatário com poderes para o acto.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único eleito
na assembleia geral, que será revisor oficial de contas ou socie-
dade de revisores oficiais de contas, que terá por um suplente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Os lucros apurados em cada exercício, que não sejam neces-
sários para cobrir prejuízos transitados de exercícios anteriores ou
para formar ou reconstituir reservas impostas por lei, terão o
destino e a aplicação que forem deliberados pela assembleia ge-
ral por maioria simples dos votos emitidos.

ARTIGO 22.º

1 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais têm a du-
ração de três anos e é sempre permitida a reeleição.

2 � As funções dos membros dos conselhos de administração
e do fiscal único são remuneradas, cabendo a fixação das remu-
nerações à assembleia geral ou a uma comissão eleita por aque-
la, e composta por três accionistas.

3 � Os membros eleitos e empossados permanecem em fun-
ções até à eleição e posse dos substitutos.

ARTIGO 23.º

São permitidas prestações acessórias suplementares de capital
até ao limite de 2 000 000 de euros desde que deliberadas por una-
nimidade dos accionistas.

Mais certifico que foram designados os membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2000-2002.

Conselho de administração: presidente, António Filomeno
d�Assa Castel-Branco; vogais: Manuel Nicolau de Almeida Bar-
bosa e Sérgio d�Assa Castel-Branco.

Fiscal único: Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Joaquim Manuel Martins da Cunha; suplente, Joaquim Manuel
Marques da Cunha (revisor oficial de contas), casado.

Está conforme.

5 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12684244

AVIBASTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 045/880422-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 501970541; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: of. 6/7; 8/000828.

Certifico que na sociedade em epígrafe, que anteriormente se
denominava Vítor Manuel Alves Pinto, L.da, o capital foi eleva-

do à cifra de 75 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º a
3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVIBASTO � Investimentos Imo-
biliários, L.da, tem a sua sede na Avenida da República, 1.º, B,
freguesia e concelho de Matosinhos.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliári-
os, construção civil, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, e corresponde à soma de três
quotas iguais de 25 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José Fernando Teixeira de Magalhães, António da
Silva Moreira e António de Oliveira Magalhães.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta aos três sócios, desde
já designados gerentes.

1 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, pela assinatura de dois gerentes, podendo os
actos de mero expediente serem assinados por qualquer dos ge-
rentes.

Está conforme.

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

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648370

A MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 984/890105-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502089789; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/000829.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua da Lioneza, sem número, armazém 4, Leça do Ba-
lio, Matosinhos.

Está conforme.

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

20 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648396

DML � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 492-A/980731-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 502929090; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; número e data
da apresentação: 5/000904.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a ces-
sação de funções do gerente Demostenes José da Costa Mesqui-
ta, em 30 de Julho de 1999, por renúncia.

22 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648647

MAIA OLIVEIRA & CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9298/980115-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 504103393; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: of. 8/9/000822.
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Certifico que foi depositada escritura donde consta a cessação
de funções da gerente Suzana Pimenta Ribeiro e Castro Castanhei-
ra, em 13 de Junho de 2000, por renúncia.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12646377

CONSTRUÇÕES REVOLTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 564/981027-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 504297287; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: of. 93/94; 5/000822.

Certifico que Maria Rosa da Silva Pinho cessou funções de ge-
rente em 3 de Julho de 2000, por renúncia, o capital foi elevado
à cifra de 6 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$ e dele pertence uma quota do valor nominal de
3 000 000$ a cada um dos sócios, José Carlos Ferreira da Silva
e Flora Bela Pinto de Mesquita.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, é exercida por ambos os sócios, já de-
signados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer de-
les para obrigar e representar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos.

2 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de ad-
ministração e de representação da sociedade, os de confessar,
desistir ou transigir em qualquer acção ou processo judicial e
ainda os especiais para:

a) Comprar, vender ou permutar bens móveis, inclusive viatu-
ras automóveis;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.

Está conforme.

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

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12646385

GLOBAL S � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 307/990510-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 504417746; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 6/7/8/000809.

Certifico que cessou funções de administrador Sérgio Bruno
Alambre de Carvalho, em 7 de Julho de 2000, por renúncia, ten-
do sido designados os administradores, até termo do mandato em
curso e complemento de número, Miguel Pedro Caetano Ramos,
Carlos Alberto da Conceição Pires e Pedro César Pereira Alves
Saraiva, casados, em 7 de Julho de 2000.

Mais certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 700 000 eu-
ros, tendo sido alterados os artigos 4.º, 15.º (n.º 1), e 22.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 700 000 euros, representado por 340 000 acções, com
o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A administração da sociedade poderá ser confiada a um
conselho de administração, constituído por cinco, sete ou nove
membros, conforme for deliberado em assembleia geral, os quais
poderão ou não ser accionistas, eleitos por um período de três
anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos triénios, sem
qualquer limitação.

ARTIGO 22.º

Delegação de poderes de gestão

O conselho de administração poderá delegar num ou mais ad-
ministradores, ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade.

Está conforme.

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

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12646245

EQUILDA � EQUIPAMENTOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8321/970507-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 503896616; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/
000822.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação do
gerente Jorge Manuel Barbosa da Costa, em 8 de Agosto de 2000.

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12646393

PEDRO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4950/940920-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 503264920; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 17; números e data das apresentações: of. 17/18; 21/000825.

Certifico que Artur Moura Pinto e Eduardo Emílio Moura Pinto
cessaram funções de gerentes em 2 de Novembro de 1999, por
renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 16 000 000$ e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 8 000 000$ cada,
pertencendo ambas ao único sócio Arlindo da Silva.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ge-
rente.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Arlindo da Sil-
va, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

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

18 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12648272

TRANSCOL � CIMENTOS E ARGAMASSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 146/991112-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 504369440; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
000811.

Certifico que foi alterado o artigo 7.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada por um ou
mais gerentes a eleger em assembleia geral, bastando a assinatu-
ra de apenas um deles para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio António Rui Do-
mingues Ferreira dos Santos.

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

12 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754102

CONTAS DE SOMAR � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 479/981008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504269801; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/000811.

Certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extracto é
o seguinte:

Sede: Rua de Martim Moniz, 704, Aldoar, Porto.

Está conforme.

12 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754110

PETLÂNDIA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE PRODUTOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

 SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 924/990129-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 504839373; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/
000818.

Certifico que na sociedade em epígrafe que anteriormente se
denominava PETLÂNDIA � Sociedade de Comércio de Produ-
tos e Animais Domésticos, L.da, o capital foi elevado à cifra de
40 000 euros, tendo sido transformada em sociedade unipessoal
por quotas, ficando a reger-se pelo contrato seguinte:

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

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade usa a firma PETLÂNDIA � Sociedade de
Comércio de Produtos e Animais Domésticos � Sociedade Uni-
pessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Barreiro, 492, freguesia de Mo-
reira, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Sociedade tem por objecto o comércio, importação, expor-
tação e distribuição de materiais e produtos alimentares e não ali-
mentares para animais domésticos e de companhia e para
aquariofilia, bem como animais, flores, peixes e arbustos e pro-
dutos que lhes sejam destinados.

ARTIGO 3.º

Duração

A Sociedade existirá por tempo indeterminado enquanto não
dissolvida ou extinta.

ARTIGO 4.º

Ano económico

O ano económico coincide com o ano civil.

ARTIGO 5.º

Sócio/capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, constituído por uma só quota pertencente ao sócio
Adão Manuel de Oliveira Teixeira.

ARTIGO 6.º

Gerentes/poderes de representação

A gerência é exercida pelo sócio único ou por um gerente a
nomear pelo sócio único o qual fixará a duração da gerência e a
respectiva remuneração.

§ 1.º Para obrigar a Sociedade, é necessária e suficiente a as-
sinatura do sócio único ou de um procurador por este nomeado
para acto ou actos determinados.

ARTIGO 7.º

Decisões do sócio único

As deliberações do sócio único serão tomadas em acta escrita
no livro de actas e assinado por ele. Cada ano haverá, pelo me-
nos, uma acta para aprovação das contas do exercício.

ARTIGO 8.º

Órgão de controlo

A fiscalização da Sociedade é feita por um fiscal único. Tanto
este fiscal único como o seu suplente são nomeados pelo sócio
único e exercerão as suas funções pelo prazo de um ano coinci-
dente com o ano civil.

ARTIGO 9.º

Prestação de contas

A gerência deve elaborar durante os primeiros três meses do
ano económico as contas do exercício, seus anexos e o relatório
de gestão. Todos estes documentos, acompanhados do relatório
do fiscal único, devem ser apresentados ao sócio único juntamente
com a proposta para a aplicação dos resultados, se os houver.

ARTIGO 10.º

Aplicação dos lucros

O lucro líquido apurado depois de feitas as amortizações, pro-
visões e reservas será utilizado conforme for deliberado pelo sócio
único.

ARTIGO 11.º

Dissolução da Sociedade

A dissolução da sociedade ou a sua apresentação à falência terá
de ter o acordo do sócio único. Compete ao sócio único definir
os pormenores da liquidação nomeadamente a duração da liqui-
dação, os poderes do liquidatário e a sua nomeação.

Está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754218

TERRENU � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5562/950314-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503387576; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 11; números e datas das apresentações: 25/000914 e 18/000818.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a ces-
sação de funções do administrador Francisco Alberto de Olivei-
ra Vilaça, em 31 de Julho de 2000, por renúncia, e a designação
da administradora, até fim do mandato em curso, Florbela Soa-
res Fonseca, solteira, maior, em 10 de Agosto de 2000.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754200

SALA ESTUDO ÁGUA VIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4073/940112-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 503120740; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/
000818.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
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Data da aprovação de contas: 30 de Junho de 2000.

Está conforme.

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754196

MONARQUIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5351/950120-Matosinhos; identificação de pessoa colectiva
n.º 503344010; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
4/000818.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em quatro quotas, sendo uma de 140 000$,
pertencente ao sócio Vasco André Serrano Lima, uma de
100 000$, pertencente à sócia Maria Cláudia de Sousa Vieira de
Campos Serrano Lima, uma de 100 000$, pertencente ao sócio
Luís Miguel de Sousa Vieira de Campos, e outra de 60 000$,
pertencente ao sócio José Joaquim Queirós Mesquita Oliveira
Bastos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida em conjunto pelos só-
cios Vasco André Serrano Lima e Luís Miguel de Sousa Vieira
de Campos, que desde já ficam designados gerentes, podendo a
sua remuneração consistir, total ou parcialmente em participação
nos lucros da sociedade.

1 � Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas
dos dois gerentes, em conjunto.

Está conforme.

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

14 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12754188

PÓVOA DE VARZIM

B. B. � COMÉRCIO E COLOCAÇÃO DE TACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1986/960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503715751;
data do depósito: 07072000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10068325

A. F. C. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2234/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504154206;
data do depósito: 17072000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10063935

ALUPAREDES � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1832/950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503496979;
data do depósito: 04072000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10069712

LAR BOMBAS � SISTEMAS HIDRÁULICOS
E ENERGIA SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 816/870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501766260;
data do depósito: 04072000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Inês Augusta Faria
Ferreira. 10069720

CONSTRUÇÕES CIVIS SERRA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2372/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504334026;
data do depósito: 07072000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10068317

LIVRARIA ACADÉMICA DE MANUEL ALFREDO
TAFULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2133/970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503969427;
data do depósito: 27062000.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

20 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10063951

ADELINO GOMES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícu-
la n.º 492/810630; identificação de pessoa colectiva n.º 501161953;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: of. 3  e 4/180900.

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2000 do 2.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim, o ex-sócio António Gomes
da Silva cessou funções de gerência na sociedade em epígrafe,
em 6 de Julho de 2000.

Mais certifico que a sede social foi mudada para a Rua dos Flo-
res, Edifício Europa, 53, rés-do-chão, freguesia de A-Ver-o-Mar,
deste concelho da Póvoa de Varzim.

Certifico, ainda, que o capital social foi aumentado de
1 000 000$ para 2 000 000$, mediante o reforço de 1 000 000$,
subscrito em dinheiro, e da seguinte forma: o sócio Adelino
Gomes dos Santos com 600 000$, e o sócio Joaquim Gomes dos
Santos com 400 000$.

Pela mesma escritura foram alterados os artigos 1.º, 3.º, n.º 1,
e 5.º, n.os 1 e 3, do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

1.º

A sociedade sob a firma Adelino Gomes & Silva, L.da, tem a
sua sede na Rua dos Flores, Edifício Europa, 53, rés-do-chão, da
freguesia de A-Ver-o-Mar, do concelho da Póvoa de Varzim.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$,
e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal
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de 1 200 000$, do sócio Adelino Gomes dos Santos, e outra com
o valor nominal de 800 000$, do sócio Joaquim Gomes dos
Santos.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam
a cargo de um gerente, bastando por isso a sua intervenção para
vincular a sociedade nos seus actos e contratos.

3 � É designado gerente o sócio Adelino Gomes dos Santos.

Está conforme.

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

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10068988

DAMEL � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 810/861218; identificação de pessoa colectiva n.º 501754997;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/220900.

Certifico que, por escritura de 12 de Setembro de 2000 do 2.º
Cartório Notarial de Vila do Conde, o capital social da sociedade
em epígrafe foi aumentado de 20 000 000$ para 30 072 300$,
mediante o reforço de 10 072 300$, subscrito em dinheiro, e por
todos os sócios na proporção das suas participações sociais.

Pela mesma escritura foi alterado o artigo 3.º do contrato so-
cial, cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas de
60 000 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio David Cardo-
so Paiva e outra à sócia Maria Amélia Gomes de Sá, e duas de
15 000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Manuel Gomes de Paiva e Paula Cristina Gomes de Paiva.

Está conforme.

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

29 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10068996

JÚLIO & MOREIRA � MONTAGEM DE ESTUFAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim.
Matrícula n.º 2609/000921; identificação de pessoa colecti-
va n.º P 505028662; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/210900.

Certifico que entre António Manuel Gomes Júlio e Américo
Augusto Ribeiro Moreira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma Júlio & Moreira � Montagem de
Estufas, L.da, e tem a sua sede na Rua B, 151, lote social, na fre-
guesia de Aguçadoura, do concelho da Póvoa de Varzim.

2.º

O objecto social consiste em serviços de apoio a empresas agrí-
colas, nomeadamente montagem de estufas, apoio técnico, asses-
soria e comércio de equipamentos agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500 euros a cada um dos sócios, António Manuel Go-
mes Júlio e Américo Augusto Ribeiro Moreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios An-
tónio Manuel Gomes Júlio e Américo Augusto Ribeiro Moreira,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessário a assinatura con-
junta de ambos os gerentes.

5.º

Carecem do prévio consentimento da sociedade, as sessões de
quotas a favor de estranhos à qual é reconhecido, em primeiro lu-
gar, e aos demais sócios, em segundo lugar, o direito de prefe-
rência na aquisição.

6.º

A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir a
quota de qualquer sócio quando este lese seriamente os interes-
ses patrimoniais ou extrapatrimoniais da sociedade ou no caso da-
quela ser transmitida, penhorada, arrestada ou de qualquer modo
apreendida judicialmente, considerando-se a amortização efectu-
ada logo que a assembleia geral delibere nesse sentido.

§ único. O valor da sobredita amortização, será o que resultar
do último balanço aprovado, procedendo a sociedade ao seu pa-
gamento em duas prestações iguais, a efectuar dentro de seis
meses e um ano a partir da data da deliberação referida no cor-
po deste artigo.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos só-
cios, a sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir por
terceiro a respectiva quota, observando-se, para o efeito, o que
se dispõe no parágrafo único do artigo anterior.

8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a
parte destinada à reserva legal, terão a aplicação que for aprova-
da em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10069003

CLÍNICA MÉDICA DR.A ELVIRA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícu-
la n.º 2610/000922; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505019418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/220900.

Certifico que entre Elvira Maria Vieira Gonçalves Ferreira e
António Maria e Silva Campos Rebelo foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dr.ª Elvira Ferreira,
L.da

2.º

A sede da sociedade é na Avenida de Mousinho de Albuquer-
que, 48, sala 5, da cidade da Póvoa de Varzim.

3.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de prática clí-
nica � consultório médico.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma com o va-
lor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Elvira Maria Vi-
eira Gonçalves Ferreira, e outra com o valor nominal de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio António Maria e Silva Campos Rebelo.

5.º

A administração e representação da sociedade ficam afectas à
sócia Elvira Maria Vieira Gonçalves Ferreira, desde já nomeada
gerente, ficando a sociedade vinculada pelos negócios jurídicos
por ela concluídos.

6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permi-
tida, a favor de estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os
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sócios não cedentes em segundo, terão direito de preferência, pela
ordem indicada.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral; e
aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao ca-
pital, no montante máximo global ao triplo do capital social.

8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de reti-
rada a quantia necessária para a reserva legal, terão o destino que
lhe for dado pela maioria simples da assembleia geral.

Está conforme.

29 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10069828

SANTARÉM
ALMEIRIM

RODRIGUES FIDALGO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 888/
000925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000925.

Certifico que, por escritura de 14 de Abril de 2000, lavrada de
fl. 56 a fl. 57 do livro n.º 523-D do Cartório Notarial de Almei-
rim, entre José Manuel Simões Rodrigues, casado com Maria de
Fátima Freitas da Cruz Fidalgo no regime de comunhão de ad-
quiridos, residente em Fazendas de Almeirim, Almeirim, e Ma-
ria de Fátima Freitas da Cruz Fidalgo, já identificada, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Rodrigues Fidalgo � Cons-
trução Civil, L.da, é uma sociedade comercial por quotas, tem o
seu início nesta data e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede social situa-se na vila e freguesia de Fazen-
das de Almeirim, concelho de Almeirim, na Rua de João de Deus,
sem número de polícia.

2 � Mediante simples deliberação da gerência, poderão exis-
tir sucursais, agências ou outras formas locais de representação
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

3 � Por deliberação da assembleia geral, a sede da sociedade
poderá ser mudada, para local diverso do actual, desde que situ-
ado no mesmo concelho ou outro limítrofe do presente.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social da sociedade é o de indústria da cons-
trução civil. Compra e venda de prédios, revenda dos adquiridos
para esse fim.

2 � Fica livremente autorizada a aquisição e subscrição pela
sociedade de participações em sociedades com objecto diferente
desta, e em sociedades reguladas por leis especiais, dentro das li-
mitações legais.

ARTIGO 4.º

1 � O seu capital social é de 5000 euros, encontra-se reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros de valor nominal cada, uma de cada sócio José
Manuel Simões Rodrigues e Maria de Fátima Freitas da Cruz
Fidalgo.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, em condições a definir em assembleia geral.

3 � Mediante deliberação dos sócios, os mesmos poderão efec-
tuar prestações suplementares de capital, até ao limite máximo de
15 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é representada em todos os seus actos e con-
tratos, activa e passivamente, pelo seu gerente, cargo para o qual
fica desde já designado o sócio José Manuel Simões Rodrigues.

2 � A sociedade obriga-se, activa e passivamente, com a as-
sinatura ou intervenção do seu gerente.

3 � A sociedade não poderá obrigar-se em avales, fianças ou
letras de favor, desde que estranhos à sua actividade comercial.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular, seus herdeiros ou seu
representante ou tutor se o sócio estiver declarado incapaz ou in-
terdito;

b) Arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em massa falida
ou insolvente;

c) Sujeição a qualquer providência cautelar;
d) Arrematação, adjudicação e licitação, se a quota não ficar a

pertencer totalmente ao sócio seu titular;
e) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade,

quando este se torne necessário para a produção de efeitos pe-
rante a mesma.

2 � Os sucessores de sócios falecidos têm o direito de exigir
a amortização da quota.

3 � Na falta de acordo, o valor da quota a amortizar será apu-
rado em balanço a efectuar expressamente para o efeito, e deve-
rá ser paga pela sociedade em quatro prestações semestrais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira no final do trimestre em que
a deliberação for tomada, não se vencendo juros.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Guerreiro Viegas Moura. 10755780

BENAVENTE

RAÇALTO � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS,
INDUSTRIAIS E PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 299/
160189; identificação de pessoa colectiva: 502095784; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 15/980728.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas do
ano de 1997, com depósito na pasta dos respectivos documentos.

15 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 13354400

RAÇALTO � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS,
INDUSTRIAIS E PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 299/
160189; identificação de pessoa colectiva: 502095784; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 1/990118.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 4.º, 6.º
e 26.º do respectivo contrato, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá ainda livremente deter participações nou-
tras sociedades, ainda que com objecto social diferente do seu
ou reguladas por leis especiais, bem como em agrupamentos
complementares de empresas, tanto em Portugal como no estran-
geiro.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital social é actualmente representado por acções
nominativas do valor nominal de 1000$ cada uma, as quais po-
derão ser facultativamente convertidas em acções ao portador, no
prazo de 180 dias, correndo por conta dos accionistas interessa-
dos todas as despesas inerentes a tal conversão.

2 � Em caso de aumento de capital mediante emissão de no-
vas acções, as mesmas revestirão, desde logo, a forma de acções
ao portador.
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3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
500, 1000 ou 5000 acções.

4 � Os títulos serão autenticados pelas assinaturas de dois ad-
ministradores, as quais poderão ser apostas por chancela ou
reproduzidas por meios mecânicos, nos termos autorizados por lei.

ARTIGO 26.º
Caducidade dos mandatos

Os mandatos dos actuais titulares dos órgãos sociais caduca-
rão com a inscrição definitiva, no registo comercial, dos presen-
tes estatutos.

Mais certifico que foram nomeados os corpos sociais para o
triénio 1999-2002:

Conselho de administração: presidente, Dr. José Luís Alves
Lopes; vogais: Armando Duarte Lopes e Dr. Rui Manuel Costa
Dias Duarte.

Conselho fiscal: Luís Paiva das Neves; Mário de Almeida Ra-
poso; vogal revisor oficial de contas, Dr. Jorge Lucas Casal, e vo-
gal revisor oficial de contas suplente, Dr. Fernando da Silva Sal-
gueiro.

Data: 31 de Dezembro de 1998.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatu-
ra ilegível.) 13354442

CORUCHE

CARPINTARIA MECÂNICA SANTA JUSTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 141/
920724; identificação de pessoa colectiva: 500055408; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590835

CASTANHAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 596/
901008; identificação de pessoa colectiva: 502426675; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590843

PROFLOR � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 401/
900109; identificação de pessoa colectiva: 501088377; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590860

FERNANDO JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 394/
990730; identificação de pessoa colectiva: 501248730; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590878

PESNIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 151/
980730; identificação de pessoa colectiva: 500567735; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590894

JOSÉ CONTENTE DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 294/
980730; data da apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590908

COSTA E SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 563/
900122; identificação de pessoa colectiva: 502274484; data da
apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590924

CARVALHO & GAUDÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 913/
990219; data da apresentação: 290600.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

3 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 12590916

FERREIRA DO ZÊZERE

CANOA DO ZÊZERE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE BOLOS E PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 160; identificação de pessoa colectiva: 503812447; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado
o pacto social quanto aos artigos 2.º e 6.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto casa de chá e pastelaria, comér-
cio e indústria de todo o tipo de bolos e pão.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante de 10 000 000$.

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva. 07841230
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SALVATERRA DE MAGOS

MONTEMOR, PRATAS & VIDIGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 253/920114; identificação de pessoa colectiva:
501316990.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

4 de Outubro de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 11178256

MARINHAIS INVESTE � COMÉRCIO E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 414/960221; identificação de pessoa colectiva:
503617580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, (Assinatura ilegível.) 11178485

PENINSULAR � ESPINGARDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 498/971223; identificação de pessoa colectiva:
504029142.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, (Assinatura ilegível.) 11178477

MAGOSCLIMA � AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 470/970605; identificação de pessoa colectiva:
503917745.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, (Assinatura ilegível.) 11178469

RESTAURANTE TIRA-PICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 412/960130; identificação de pessoa colectiva:
503610984.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, em substitui-
ção legal, (Assinatura ilegível.) 11178450

TOMAR

IUVARE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1323;
identificação de pessoa colectiva n.º 503103314.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533149

CONFECÇÕES DE GUALDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1335;
identificação de pessoa colectiva n.º 503132578.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533157

AGÊNCIA DE INFORMAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA
VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1357;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244291.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533165

TEMPLARGAZ � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1386;
identificação de pessoa colectiva n.º 503272582.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1998 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533173

SILVA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1400;
identificação de pessoa colectiva n.º 503295353.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1998 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533181

GUIAS & SILVA � TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503309451.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12533190

TOMARCARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 770;
identificação de pessoa colectiva n.º 501590501.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1998 e respecti-
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vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Outubro de 2000. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 12532835

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

EXPOLATEX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COLCHÕES, L.DA

Sede: Calçada da Fonte Nova, 12, Santiago,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 564/001004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001004.

Certifico que entre Vítor Diogo dos Santos Silva, solteiro, mai-
or, residente na Rua de França Júnior, 225, 2.º, Matosinhos; Ma-
nuel Bonifácio Pereira Rebelo, casado com Maria Leonarda An-
tunes Soares Rebola na comunhão de adquiridos, residente na
Calçada da Fonte Nova, 12, Alcácer do Sal; César Augusto Fer-
nandes Ferreira, solteiro, maior, residente no Loteamento da Goja,
70-A, Frossos, Braga; Daniel Alves Gonçalves, solteiro, maior,
residente na Rua do Padre António Vieira, 108, 4.º, direito, trás,
Braga, e João Luís Alves Gonçalves, casado com Luísa Alexan-
dre Gomes de Pinho Gonçalves na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua do Professor Delfim Santos, 1, 3.º, letra F, Lis-
boa, foi constituída a sociedade supra, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de EXPOLATEX � Indús-
tria e Comércio de Colchões, L.da

2 � A sede social é na Calçada da Fonte Nova, 12, freguesia
de Santiago, concelho de Alcácer do Sal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como serem criadas ou extintas, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro, agências, filiais, sucursais e de-
legações ou quaisquer outras formas de representação da socie-
dade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de col-
chões, produtos ortopédicos, produtos para o lar, marketing e
vendas, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá, ain-
da, adquirir participações no capital social de quaisquer socieda-
des, ainda que, com objecto difernte, ou reguladas por lei espe-
cial e, bem assim, participar em agrupamentos complementares
de empresas ou em entidades de outra natureza.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 6000 euros, e correspondendo à soma de cinco quotas:
duas no valor de 1530 euros cada, respectivamente pertencentes
a Vítor Diogo dos Santos Silva e Manuel Bonifácio Pereira Re-
bola, e três quotas no valor de 980 euros cada, pertencentes, res-
pectivamente a César Augusto Fernandes Ferreira, Daniel Alves
Gonçalves e João Luís Alves Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, consoan-
te for deliberado em assembleia geral, dispensada em caução, per-
tencem aos sócios Vítor Diogo dos Santos Silva, Manuel
Bonifácio Pereira Rebola, César Augusto Fernandes Ferreira e
Daniel Alves Gonçalves.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
será necessária e suficiente a assinatura de dois gerentes nomea-
dos.

§ 2.º É proibido à gerência obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor e actos ou contratos estranhos ao objecto
social, salvo se no interesse, e em benefício da sociedade, ou en-
tidade, de que seja sócio, ou em que participe.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � A cessão a favor de estranhos, depende do consentimen-

to da sociedade, à qual fica reservada a preferência, em primei-
ro lugar, seguindo-se no indicado direito dos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente estipulado na lei, as reuniões de assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, expedidas aos
sócios, com a antecedência nunca inferior a 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir, fazer adquirir ou amortizar, quo-
tas de quaisquer sócios, nos casos seguintes:

1) Por acordo com o respectivo titular;
2) Quando a quota do sócio, seja objecto de penhora, arresto,

arrolamentos, ou sujeita a outro procedimento judicial, que não
seja de mero inventário;

3) O preço da amortização, ou da aquisição, salvo acordo das
partes, em sentido diverso, será determinado, pelo valor da quo-
ta, aferido segundo o último balanço aprovado, acrescido do va-
lor de quaisquer suprimentos, ou de outros créditos efectuados à
sociedade, deduzido do valor das responsabilidades corresponden-
tes, e será pago em seis prestações iguais, semestrais e sucessi-
vas, com início, a primeira, 180 dias após deliberação;

4) O pagamento da amortização, ou da aquisição, considerar-
-se-á efectuado, mediante o mero depósito do montante devido,
e determinado nos termos dos números anteriores, à ordem do
tribunal competente.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou de interdição de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o le-
gal representante do interdito ou os herdeiros do sócio falecido,
os quais se farão representar na sociedade por um deles, enquanto
a quota se mostrar indivisa.

Disposições transitórias

1 � A sociedade poderá entrar, imediatamente, em activida-
de, ficando, desde já, autorizados os gerentes a proceder ao le-
vantamento do valor do capital social, para fazer face às despe-
sas de constituição, registo e arranque da mesma e, bem assim,
a assinar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliários
ou imobiliários, de arrendamento e de quaisquer outros, ineren-
tes à prossecução do objecto social, que os gerentes entendam por
convenientes.

2 � A sociedade assume, desde já, quaisquer obrigações de-
correntes de negócios celebrados, em seu nome, pelos gerentes,
quer antes da data da sua constituição, quer antes do registo de-
finitivo do contrato de sociedade, sem prejuízo do disposto no
artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia
com o artigo 19.º do citado diploma legal.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10386572

HERDADE VALE DE BREJO � CASA AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Sede: Herdade de Vale de Brejo, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 301/880224; identificação de pessoa colectiva n.º 501937889.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas referentes ao ano de 1999.

6 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10386564
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BARREIRO

VILACONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2185;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822736; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12986593

SUPREMA � URBANIZAÇÕES, PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503014273; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 06471846

FRANCISCO TRINDADE GUINOTE, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 424;
identificação de pessoa colectiva n.º 500683948; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955272

NUTASA � NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1146;
identificação de pessoa colectiva n.º 502262206; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 06404952

JOAQUIM & OFÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1934;
identificação de pessoa colectiva n.º 502526203; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955337

J. ROSÁRIO � MATERIAIS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502064838; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955345

ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA PEREIRA & JOÃO MARIA
DE JESUS RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 500717303; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955353

LAVANDARIA IDEAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1848;
identificação de pessoa colectiva n.º 503264598; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955361

CASA PARIS � DECORAÇÃO E LAVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1889;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341444; data: 02082000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12952770

L. RAM � PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2277;
data: 02082000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954721

GINÁSIO, BUCHA E ESTICA � ACTIVIDADES FÍSICAS,
RECUPERAÇÃO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2398;
identificação de pessoa colectiva n.º 504190504; data: 02082000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12986968

ELIAS & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 500529051; data: 04082000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954497
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GEOCLIMA � ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1672;
identificação de pessoa colectiva n.º 503111503; data: 08082000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954764

TÉCNICAS DE CONTENTORIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1230;
identificação de pessoa colectiva n.º 502414111; data: 26072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955957

INTERPRESTÍGIO � REPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
DE PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2496;
identificação de pessoa colectiva n.º 504456296; data: 26072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955965

GOMES & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504468146; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954586

FORTUNATO LOPES DE CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 17;
identificação de pessoa colectiva n.º 500118418; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954608

SAMEC � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1022;
identificação de pessoa colectiva n.º 502028157; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954616

S. N. S. � SOCIEDADE NEFROLÓGICA DO SUL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1167;
identificação de pessoa colectiva n.º 502344474; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954659

OS TALHOS DO LINO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1592;
identificação de pessoa colectiva n.º 502930071; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972185

NUTRÓLEO � FARINHAS E ÓLEOS VEGETAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822671; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 09836993

AGI � AGROPECUÁRIOS COMERCIAL E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2380;
identificação de pessoa colectiva n.º 502904569; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 09836977

ABAR � ABASTECEDORA CENTRAL DE PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1562;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888911; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 09836969

COPERPOR � COMPANHIA LEITEIRA
DO PORTO ALTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2008;
identificação de pessoa colectiva n.º 503536903; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 09836985
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IDEHOME � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2201;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841498; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972339

MÁRIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500884602; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972347

CARLOS PINHO � RECTIFICADORA
IDEAL DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1171;
identificação de pessoa colectiva n.º 502349425; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955116

B. R. R. � MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385077; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955108

MOTO PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1403;
identificação de pessoa colectiva n.º 502665220; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955094

PAPELARIA UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 502610042; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955183

SUPER UNIVERSAL � LOJAS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2114;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698652; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955191

PANIDRÉ � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898350; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972657

ASTREIA E EMEDIEL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033103; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972681

TÁXIS ALMEIDA & CANTANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2600;
data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955221

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502063041; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972673

HABIPAX � CONSTRUÇÕES CIVIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 501293698; data: 04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955523

OFIDEC � OFICINA DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2170;
identificação de pessoa colectiva n.º 503749710; data: 04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955477
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CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1599;
identificação de pessoa colectiva n.º 502929324; data: 04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972126

TRIALGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1596;
identificação de pessoa colectiva n.º 502929154; data: 04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12986976

DARTINTA � OFICINA E FORMAÇÃO
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2305-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 504021052; data:
04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12987000

ECONTAL � ECONOMIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 925;
identificação de pessoa colectiva n.º 501855254; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955388

FRIOBARRE � FRIO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1036;
identificação de pessoa colectiva n.º 502059028; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955396

LARBARRE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2673;
data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955400

PROMOBARRE � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2489;
identificação de pessoa colectiva n.º 504424173; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955418

RAMALHO & PALMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501174494; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955426

ERNESTO MARTINS & DOMINGOS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2631;
data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955434

ITV � INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 502921579; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955213

AMARO � AUTOREPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502217456; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972924

OURIVESARIA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 501921176; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972649

CIBERQUÊ � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2269;
identificação de pessoa colectiva n.º 503960497; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972320
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VISTA NOVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2507;
identificação de pessoa colectiva n.º 504466780; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972800

DIAS & CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919934; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972827

DIAS & CALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503919934; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972819

ARRAIS � PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 503110981; data: 04072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955639

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LISBOA & ISQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502742763; data: 05072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955469

FRM � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2056;
identificação de pessoa colectiva n.º 503593974; data: 05072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972134

MENDES & MALVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2426;
identificação de pessoa colectiva n.º 504233920; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 08799121

SILVA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 501544976; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 08799040

ALMEIDA CERQUEIRA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 919;
identificação de pessoa colectiva n.º 501192190; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 08719438

CENTRO DE ABATE DE AVES DO BARREIRO
DE IRMÃOS CARVALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 562;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961026; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 08719292

PREDIPICA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 503536920; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12986836

ESTORES BOM SUCESSO DE LOUROS & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 329;
identificação de pessoa colectiva n.º 500347182; data: 300600.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955370

CUSTÓDIO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 567;
identificação de pessoa colectiva n.º 501065679; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12955833



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 253 � 2 de Novembro de 2000 23 240-(107)

PROTÓTIPO BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1794;
identificação de pessoa colectiva n.º 503203629; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12952630

TOCOL � EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1224;
identificação de pessoa colectiva n.º 502413328; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954241

ISREGRA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1277;
identificação de pessoa colectiva n.º 502488816; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12539864

FERREIRA PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2403;
identificação de pessoa colectiva n.º 504174274; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12952524

GRAÇA & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1258;
identificação de pessoa colectiva n.º 502455926; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12539880

XAVIER MARQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 947;
identificação de pessoa colectiva n.º 501900268; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954624

M. A. ROLDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2614;
identificação de pessoa colectiva n.º 504587218; data: 25072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12954632

PIMENTEL & CARVALHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2601;
identificação de pessoa colectiva n.º 502488794; data: 06072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12972215

PROARPA � ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2361;
data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12973688

UNIMAIOR � UNIÃO DE DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS
PARA A PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502888300; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 06404944

MERCZOO � NUTRIÇÃO PROFISSIONAL
PARA ANIMAIS DE COMPANHIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822655; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 06404936

RECOGAL � LEITES DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2392;
identificação de pessoa colectiva n.º 504158775; data: 03072000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

27 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 09837000

CONSTRUÇÕES MARQUES & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2194;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822876; data: 02082000.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 12952648

MANUEL A. MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 284;
identificação de pessoa colectiva n.º 500176922; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/981230.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, Paulo Jor-
ge da Cunha Ferreira renunciou à gerência, em 10 de Abril de
1998.

30 de Agosto de 1998. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 06765637

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER PÉROLA DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500528780; data: 27062000.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe ficam depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Ma-
ria Gonçalves Antunes Duarte. 07896735

PALMELA

CONSUMISET � CONSUMÍVEIS E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua do Aceiro Principal, CCI 21106,
Pinhal Novo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1916/
000915; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000915.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que entre Carlos Alberto Rodrigues
Carromeu, casado com Carla Patrícia de Matos Rodrigues
Carromeu na comunhão de adquiridos, e Ana Cristina Loução da
Silva Ferradal Pinto, casada com António Manuel Concha Pinto
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CONSUMISET � Con-
sumíveis e Material de Escritório, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Aceiro Principal,
CCI 21106, Pinhal Novo, freguesia do Pinhal Novo, concelho de
Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra, venda, importa-
ção e exportação de consumíveis para material escritório; com-
pra e venda de equipamentos de escritório e peças para equipa-
mentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Vitória Maria de Sousa Abundância Bor-
ges. 11762730

A CASINHA DA MARTA � TEMPOS LIVRES, L.DA

Sede: Rua do Duque de Palmela, 6-A, Quinta do Anjo

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1344/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503902969; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/000731.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe alterou
parcialmente o contrato social, nomeadamente o artigo 3.º, que fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
ama; actividades de tempos livres; expressão motora; ensino de
línguas, inglesa e francesa; iniciação à informática; auxílio nas
actividades escolares; serviço de transporte de passageiros; ser-
viços de refeições.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

25 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Vitória Maria
de Sousa Abundância Borges. 11781980

SEIXAL

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MÁRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1392/
080487; identificação de pessoa colectiva n.º 501812237; inscri-
ções n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 3-4/990310.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Autorização de manutenção do nome «Mário» dada por Zul-
mira da Conceição Martins de Moura, Laureano Mário Martins
de Moura, Ana Maria Martins de Moura da Costa Estrelado e
Carlos Manuel Martins de Moura, em 10 de Março de 1999.

Está conforme o original.

10 de Março de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
05662168
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ARTUR VICENTE & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 823/
820518; identificação de pessoa colectiva n.º 501263934; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539406

ARDILA � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3780/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503545961; data da
apresentação: 000728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923960

ZELATOJO � AUTO REPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5233/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504561359; data da
apresentação: 000712.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923773

CONTAJOCA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4002/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503685267; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923781

AMORALOIÇAS � LOIÇAS E BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5090/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504391950; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923790

DIETOLAB � LABORATÓRIO DE PRODUTOS
DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3668/
950728; identificação de pessoa colectiva n.º 503459976; data da
apresentação: 000720.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13728822

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, T. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 954/
830721; identificação de pessoa colectiva n.º 501394796; data da
apresentação: 000720.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919903

FRANCISCO, TRONCÃO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4906/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504255622; data da
apresentação: 000712.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12987158

SEIXALFRIGO � TRANSPORTES EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4836/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504215310; data da
apresentação: 000725.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730443

ATLANSIDER SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3783/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503400106; data da
apresentação: 000720.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919865
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DURIARTE � SOCIEDADE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3595/
950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503427071; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727809

ANG � DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3895/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503616540; data da
apresentação: 000714.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952664

CERVEJARIA ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4001/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503685739; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953121

MODUS ACTUS � PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4027/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 503701980; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923722

CASA DE REPOUSO � ESPERANÇA DE VIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3998/
960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503679330; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923730

SPORTLASER � ARTIGOS DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3140/
940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503118486; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923650

AMORAMAR � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, FRESCOS E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4571/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504064975; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923668

ONDA CRISTAL � COMÉRCIO DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4995/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504353462; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923676

A. P. S. � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4614/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504091638; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727850

AMÉRICO CATITA & CATITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4013/
960807; identificação de pessoa colectiva n.º 503690597; data da
apresentação: 000730.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952591
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MODAS MARJÚ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1126/
850626; identificação de pessoa colectiva n.º 501590463; data da
apresentação: 000720.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919873

UNLIMITEDCAR � VEÍCULOS E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5181/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504475967; data da
apresentação: 000724.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919920

OROMEDICE, CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3289/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503219860; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923714

GIPROTEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4895/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504248448; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923706

SMEFIR FISIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2549/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502672382; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923056

FERNANDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 781/
820126; identificação de pessoa colectiva n.º 501237550; data da
apresentação: 000727.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12987204

M. FARINHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4811/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504209620; data da
apresentação: 000711.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730290

CHURRASQUEIRA DE STA. MARIA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4406/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503955744; data da
apresentação: 000728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923943

EDUCANDÁRIO � SOCIEDADE DE CONSULTORIA,
FORMAÇÃO E APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4747/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504154028; data da
apresentação: 000728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923927

BÁU E MÁXIMA, PAPELARIA E SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2064/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502410540; data da
apresentação: 000817.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920294
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CASA DE REPOUSO VALE FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2401/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502635240; data da
apresentação: 000817.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920308

D. PONCES � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4352/
970728; data da apresentação: 000728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923951

CEMAUTO � ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 468/
781003; identificação de pessoa colectiva n.º 500776547; data da
apresentação: 000817.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14684381

PREMASUL � SOCIEDADE MEDIADORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2896/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502962020; data da
apresentação: 000705.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539511

JOVIFAR � COMÉRCIO DE MÓVEIS E ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2795/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502901268; data da
apresentação: 000725.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730338

JANELA DA MODA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2780/
921229; identificação de pessoa colectiva n.º 502888318; data da
apresentação: 000725.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953296

ARTES E IDEIAS SONORAS, PRODUÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5079/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504330748; data da
apresentação: 000829.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12391700

PASSIGEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5282/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504656198; data da
apresentação: 000821.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920405

M. R. COSTA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3422/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503307963; data da
apresentação: 000711.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923587

M. R. COSTA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3422/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503307963; data da
apresentação: 000711.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919580
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M. R. COSTA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3422/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503307963; data da
apresentação: 000711.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923609

PREDIAL JARDIM DAS PAIVAS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3290/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503219355; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923595

IMÓPINTOS � MEDIADORA NA COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2743/
921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502869518; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923757

ALVES & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1445/
870811; identificação de pessoa colectiva n.º 501861432; data da
apresentação: 000630.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923765

ÉVORAVE � SOCIEDADE AVÍCOLA DE PINHAL
DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1101/
850204; identificação de pessoa colectiva n.º 501495417; data da
apresentação: 000714.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952850

IDEALIMPA � SOCIEDADE DE LIMPEZA
DE ESPELHOS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2542/
920325; identificação de pessoa colectiva n.º 502732989; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952818

EXTERNATO INFANTIL O TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1064/
840911; identificação de pessoa colectiva n.º 501466940; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730168

ANJOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 829/
820526; identificação de pessoa colectiva n.º 501290222; data da
apresentação: 000714.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952826

MATOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 737/
810924; identificação de pessoa colectiva n.º 501175679; data da
apresentação: 000724.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12952761

VERDISPORT � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2358/
910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502602864; data da
apresentação: 000724.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730222
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ELECTRO FONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2326/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502583568; data da
apresentação: 000713.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727779

ALPOTRADE � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2288/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502557672; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539805

MÉNÁ � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2197/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502489472; data da
apresentação: 000725.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10730117

R. PILOTO � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2164/
901228; identificação de pessoa colectiva n.º 502471484; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923803

NOFIREL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3152/
940127; identificação de pessoa colectiva n.º 503123293; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923811

ARNALDO & ENGRÁCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4297/
970611; identificação de pessoa colectiva n.º 503892645; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923820

HORTOSEMENTES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4681/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504123319; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923935

ENGARPLA � ENGENHARIA ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3165/
940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503133043; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923862

CAFÉ-RESTAURANTE O SERICÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2774/
921223; identificação de pessoa colectiva n.º 502887940; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923870

TABACARIA E PAPELARIA NOVA AMORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3637/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503441341; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923889
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O AGRICULTOR � CAFÉ RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2009/
900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502365404; data da
apresentação: 000721.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923897

GEPUR � GESTÃO DE PRÉDIOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1118/
850603; identificação de pessoa colectiva n.º 501504605; data da
apresentação: 000816.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13920120

MAFALDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1505/
880125; identificação de pessoa colectiva n.º 501926143; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539376

SERRA SANTOS � TECIDOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2056/
900823; identificação de pessoa colectiva n.º 502402636; data da
apresentação: 000727.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953059

AZUCOL � CERÂMICAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1911/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502296569; data da
apresentação: 000725.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

25 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953113

WORLD ACTION � IMPORT EXPORT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5086/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504668536; data da
apresentação: 000724.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919938

CASA DO CAFÉ DE CORROIOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4618/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 503872580; data da
apresentação: 000707.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10728260

CASA DO CAFÉ DE CORROIOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4618/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 503872580; data da
apresentação: 000707.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10728155

CASA DO CAFÉ DE CORROIOS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4618/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 503872580; data da
apresentação: 000707.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13918664

MÁRIO ANTÓNIO DINIS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1216/
860424; identificação de pessoa colectiva n.º 501616098; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953091
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JOÃO BALTAZAR & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 772/
820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501231889; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953270

CABRITA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1450/
870818; identificação de pessoa colectiva n.º 501865560; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954390

CLINOFTAL � SERVIÇOS E CIRÚRGICOS
EM OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2769/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502888040; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12539600

MARQUES CAPELA � PROJECTOS E SERVIÇOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4455/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503795615; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12953156

BALTAZAR & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3967/
960701; identificação de pessoa colectiva n.º 503665037; data da
apresentação: 000823.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12954152

ASCENSORES ASTIC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3136/
940114; identificação de pessoa colectiva n.º 500691924; data da
apresentação: 000728.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13923978

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, T. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 954/
830721; identificação de pessoa colectiva n.º 501394796; data da
apresentação: 000720.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13919890

SETÚBAL

PALETA & GONÇALVES � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5335/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 503471135; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/990908.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alte-
rado o contrato de sociedade, tendo sido alterados os seus arti-
gos 1.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Paleta & Gonçalves �
Comércio de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Fis-
co, lote 4, Aldeia Rica, Vila Nogueira de Azeitão, freguesia de
São Lourenço, concelho de Setúbal.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a ambas as sócias desde já
designadas gerentes. Para obrigar validamente a sociedade são ne-
cessárias as assinaturas conjuntas das gerentes.

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

9 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Nunes Raposo. 11084421

SINES

TRIATLO � CONTABILIDADE, GESTÃO E PROJECTOS
DE INVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua de 20 de Abril, 3, rés-do-chão, esquerdo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 504166000; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/050600.

Certifico que, por escritura de 27 de Novembro de 1999, la-
vrada no Cartório Notarial de Sines, a sociedade em epígrafe al-
terou o pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando o mesmo com
a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos
Alberto Paliotes Veiga, que desde já fica nomeado gerente.
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§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada fi-
cou depositado na pasta respectiva.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10079262

SITANK � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Pescadores, 5 e 7, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 129;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/300500.

Certifico que por carta datada de 30 de Maio de 2000, Fernando
César Batalha Lopes Pedrosa renunciou à gerência da sociedade
em epígrafe.

9 de Outubro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10175725

VIANA DO CASTELO
PONTE DA BARCA

SERRALHARIA PINTO & MENDES, L.DA

Sede: Painçães, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 196/000928; identificação de pessoa colectiva n.º P505002574;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/28092000.

Certifico que entre José Manuel de Matos Pinto, casado com
Celeste Fátima Lima Sousa Pinto no regime da comunhão de ad-
quiridos, e André Mendes da Silva, casado com Maria do Car-
mo Gonçalves Oliveira no regime da comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Pinto & Mendes,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Painçães, freguesia de Paço
Vedro Magalhães, concelho de Ponte da Barca.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de servi-
ços de serralharia em ferro, alumínio e outros materiais. Fabri-
cação de fogões a lenha e mistos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 3750 euros, pertencente ao sócio José Manuel Matos Pinto, e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio An-
dré Mendes da Silva.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante global igual ao quíntuplo do capi-
tal social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, incluindo automóveis;

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

alizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quo-
tas a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas 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, adjudica-
ção 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.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11796553

FUNERÁRIA ST.A RITA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Urbanização
das Fontaínhas, loja 34, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 195/000928; identificação de pessoa colectiva n.º P 505167611;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/28092000.

Certifico que entre António Lopes da Costa, casado com Ma-
ria do Céu Soares Fernandes no regime da comunhão geral, e
Orlando José Alves Ribeiro, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Funerária St.ª Rita, L.da

ARTIGO 3.º

A sede da sociedade é na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro,
Urbanização das Fontaínhas, loja 34, da freguesia e concelho de
Ponte da Barca, podendo ser transferida para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples de-
liberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é actividades funerárias e serviços cone-
xos. Comércio de artigos funerários, incluindo artigos em már-
more, religiosos e arte sacra.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio António Lopes da
Costa, e outra do valor nominal de 6000 euros, pertencente ao
sócio Orlando José Alves Ribeiro.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social, as quais pode-
rão ou não ser proporcionais às suas quotas, devendo a assem-
bleia geral fixar os termos e condições para a sua realização.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios
António Lopes da Costa e Orlando José Alves Ribeiro, ficando
desde já designados gerentes.
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§ 1.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Apenas o sócio Orlando José Alves Ribeiro auferirá uma
remuneração igual ao salário mínimo nacional.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender ou permutar bens móveis e imóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento ou trespassar quaisquer locais

ou estabelecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em ins-

tituições de crédito ou outras operações de crédito no sistema
leasing.

2 � Não é permitido à gerência obrigar a sociedade em actos
alheios ao objecto social, nomeadamente fianças, letras de favor,
avales e similares.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de pre-
ferência a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-
-se aquele direito ao regime da lei geral. Será dispensado, em
qualquer caso, o consentimento da sociedade.

§ único. O prazo para o exercício do direito de preferência é
de 30 dias contados sucessivamente após a comunicação feita pelo
sócio cedente.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Por adjudicação ao cônjuge não sócio em partilha por divór-

cio ou separação judicial de pessoas e bens.
2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação

do último balanço.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11796545

PONTE DE LIMA

DIAS & GONÇALVES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Outeiro, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 442/930702; identificação de pessoa colectiva: 503028282; data
da apresentação: 20000831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1997.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567697

TRANSPORTES BARREIROS, L.DA

Sede: Pereira, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 785/990921; identificação de pessoa colectiva: 504620533; nú-
mero e data da apresentação: 1/20000928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208158

ROTALIMIA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Sobral, Arca, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 779/990825; identificação de pessoa colectiva: 504616374; nú-
mero e data da apresentação: 1/20000915.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208123

TURIPIZA � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Manuel José Barbosa Correia,
Edifício Novo Leblon, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 622/970318; identificação de pessoa colectiva: 503844543; nú-
mero e data da apresentação: 2/20000905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208107

JOVAN RUI TURISMO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Álvaro Rebelo de Araújo, 17 a 27,
loja do Centro Comercial e Residencial Rio Lima,

4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 366/910730; identificação de pessoa colectiva: 502604816; data
da apresentação: 20000823.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1998.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567670

DIAS & GONÇALVES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Outeiro, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 442/930702; identificação de pessoa colectiva: 503028282; data
da apresentação: 20000831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567700

ROSÁRIO OLIVEIRA & MOURA, L.DA

Sede: Souto, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 63/980107; identificação de pessoa colectiva: 504052896; nú-
mero e data da apresentação: 2/20000928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208140

VIANA & DANTAS, L.DA

Sede: Igreja, Vitorino de Piães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 749/990302; identificação de pessoa colectiva: 504500449; nú-
mero e data da apresentação: 4/20000908.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208131

SOCIEDADE DE MALAS MALIRO, L.DA

Sede: Ferniandos, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 111/770914; identificação de pessoa colectiva: 500662045; data
da apresentação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08208018

ELECTRO LIMIANA � REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 552/950905; identificação de pessoa colectiva: 503489344; nú-
mero e data da apresentação: 3/20000907.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208093

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO BÁRRIO, L.DA

Sede: Quinta do Bárrio, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 373/911203; identificação de pessoa colectiva: 502656530; nú-
mero e data da apresentação: 1/20001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1998.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208174

AGOSTINHOS & GUIMARÃES, L.DA

Sede: Largo da Feira, Freixo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 289/891027; identificação de pessoa colectiva: 502237430; nú-
mero e data da apresentação: 1/20000922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208166

MONVERDE-RESTAURO � ADMINISTRAÇÃO
E EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Urbanização da Graciosa, bloco C, 1.º, fracção AK,
Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 702/980609; identificação de pessoa colectiva: 504175033; data
da apresentação: 20000912.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1998.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567786

MONVERDE-RESTAURO � ADMINISTRAÇÃO
E EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Urbanização da Graciosa, bloco C, 1.º, fracção AK,
Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 702/980609; identificação de pessoa colectiva: 504175033; data
da apresentação: 20000912.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567778

LAURO MADEIRAS � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Codeçal, Vitorino de Piães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 305/900319; identificação de pessoa colectiva: 502310316; nú-
mero e data da apresentação: 3/20000831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208042

FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO, FILHOS, L.DA

Sede: Largo de Domingos Pereira de Araújo, Freixo
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 26/370311; identificação de pessoa colectiva: 500119740; data
da apresentação: 20000922.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567794

CERÂMICA ARTÍSTICA DO LIMA, L.DA

Sede: Presa, Arcozelo, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 464/931213; identificação de pessoa colectiva: 503105627; nú-
mero e data da apresentação: 1/20000824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 11802944

JOVAN RUI TURISMO, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Álvaro Rebelo de Araújo, 17 a 27, loja
do Centro Comercial e Residencial Rio Lima,

4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 366/910730; identificação de pessoa colectiva: 502604816; data
da apresentação: 20000823.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Ma-
ria de Magalhães Vieira P. Velho. 08567689

TOPOGAB � GABINETE DE TOPOGRAFIA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Manuel José Barbosa Correia, H,
Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 605/960910; identificação de pessoa colectiva: 503720810; nú-
mero e data da apresentação: 1/20000831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208026

CUNHA, ALVES & BARROS, L.DA

Sede: Mosteiro, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 339/901221; identificação de pessoa colectiva: 502467037; nú-
mero e data da apresentação: 2/20000831.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208034

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO BÁRRIO, L.DA

Sede: Quinta do Bárrio, Moreira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 373/911203; identificação de pessoa colectiva: 502656530; nú-
mero e data da apresentação: 2/20001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
referentes ao exercício do ano de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 08208182

VILA REAL
PESO DA RÉGUA

EMPRESA AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 40; identificação de pessoa colectiva: 501263829; inscrição
n.º 1233, livro E-2; número e data da apresentação: 5/001003.

Certifico que, por escritura de 2 de Agosto de 2000, a fl. 149
do livro n.º 111-A do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi dis-
solvida a sociedade em epígrafe, com sede na freguesia e conce-
lho de Peso da Régua.

Foi conferida e está conforme.

9 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amá-
lia Pereira Gouveia. 09048804

SABROSA

O MERCADINHO � COMÉRCIO A RETALHO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 70/
961230; identificação de pessoa colectiva: 503792381.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativos ao ano de exercício de 1999.

11 de Setembro de 2000. � O Ajudante, António Abel Perei-
ra Cardoso. 10456015

VALPAÇOS

AUCAMA � COMPLEXO AGRO-INDUSTRIAL
VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 42/
731219; identificação de pessoa colectiva: 500032815; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/000919.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos:

a) Foi aumentado o capital social de 100 000 000$ para
168 000 000$, após o reforço de 68 000 000$, em dinheiro, e por
incorporação de reservas, subscrito pelos sócios José Carvalho
Coimbra e António Pinto Miranda, com 34 000 000$ cada um;

b) Foi alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 168 000 000$, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 84 000 000$ cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 01263854

AUTOMÓVEIS AC CAR, NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 240/
990623; identificação de pessoa colectiva: 504715909; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 3/001002 e 4/001002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos:

1 � Cessação de funções de gerência de Carlos Manuel Mar-
tins Moutinho, em 29 de Junho de 2000, por renúncia.

2 � Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º, que fica com a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Arménio Taveira
Morgado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 01263897

SINOGUEIRA � COMERCIALIZAÇÃO E REPARAÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 273/
000922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000922.

Certifico que entre José David Ferreira da Silva e António Melo
Santos Nogueira, foi constituída a sociedade em epígrafe, por es-
critura de 7 de Setembro de 2000, de fl. 8 a fl. 9 do livro n.º 84-
-D, no Cartório Notarial de Valpaços, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SINOGUEIRA � Comercializa-
ção e Reparação de Viaturas, L.da, e tem a sua sede na Zona In-
dustrial, lote 29, nesta cidade de Valpaços.
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§ único. A gerência poderá mudar a sua sede para qualquer lo-
cal do concelho ou concelhos limítrofes, abrir ou encerrar esta-
belecimentos e filiais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparações
de veículos automóveis e comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2 500 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios, José David
Ferreira da Silva e António Melo Santos Nogueira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, nas
condições que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

Ficam desde já autorizados os gerentes a proceder ao levanta-
mento do capital social, depositado na agência desta cidade do
Banco Pinto & Sotto Mayor, para pagamento das despesas ine-
rentes à constituição e registo da sociedade e aquisição de bens
de equipamento.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 01263862

INERTES DO MOSTEIRÃO � AREIAS E BRITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 272/
000907; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/001002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte acto:

Nomeação de gerentes.
José Alberto Sousa Gavaia e Francisco Lopes Micaelo, nome-

ados em 21 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 01263889

VILA POUCA DE AGUIAR

IRMÃOS ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Ma-
trícula n.º 188/950203; identificação de pessoa colectiva:
503349020; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: of. 1 e 2/20000927.

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

a) Cessação de funções de gerente de Maria Julieta Teixeira
de Assis, por renúncia, em 21 de Julho de 2000.

b) Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ ou
5000 euros, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas
quotas e, em consequência, alterado o artigo 3.º, mas também o
artigo 11.º do pacto social, que passam a ter 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 iguais de 501 205$.

ARTIGO 11.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, consoante for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pelo sócio António José Teixeira de Assis, desde já nomeado
gerente, obrigando-se validamente a sociedade com a sua assina-
tura.

Em ampliação dos poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer prédios;
c) Tomar ou dar de trespasse quaisquer estabelecimentos co-

merciais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de
Lurdes Matos Teixeira. 13836986

CASA DO CABO � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Ma-
trícula n.º 280/000731; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 5/000929.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Designação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente, José Manuel de Sousa

Canavarro; vogais: Maria Madalena da Silva Monteiro e Patrícia
Monteiro de Sousa Canavarro.

Fiscal único: Manuel L. Brito & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Manuel Lázaro Oli-
veira Brito; suplente, Rosalba Maria Cocco Mercante Ferro, re-
visor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Data da deliberação: 18 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Matos Teixeira. 13836994

VILA REAL

MERCADO DO CALVÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 674;
identificação de pessoa colectiva n.º 502332832; data da apresen-
tação: 300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia
e restantes documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Ma-
nuel de Azevedo Teixeira. 06545378

E. V. R. ESCRITÓRIOS DE ENGENHARIA
DE VILA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 618; identificação de pessoa colectiva n.º 502188480; data
da apresentação: 300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia
e restantes documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Ma-
nuel de Azevedo Teixeira. 06545360
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FAPORMÓVEIS � FABRICO DE EXPORTAÇÃO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 543;
data da apresentação: 290600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia
e restantes documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Ma-
nuel de Azevedo Teixeira. 06545335

ORGANIZAÇÕES FIGEMA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 717;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480149; data da apresen-
tação: 290600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia
e restantes documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Ma-
nuel de Azevedo Teixeira. 06545343

MODERNA ACADEMIA DE GINÁSTICA
E EDUCAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 502342641; data da apresen-
tação: 300600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a fotocópia da acta da assembleia
e restantes documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1999.

Está conforme.

28 de Setembro de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Ma-
nuel de Azevedo Teixeira. 06545351

VISEU
CASTRO DAIRE

O TACO � SOCIEDADE DE JOGOS E DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 111/890217; identificação de pessoa colectiva: 502110317; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 4/000929.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Apresentação n.º 4/000929.
Facto: dissolução de sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes.13322303

CINFÃES

LENTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 328/
20000922; identificação de pessoa colectiva n.º P 505110709; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20000922.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Setembro de
2000, foi constituída por Papiniano Oliveira Lento, casado, Joa-
quina Pinto Teixeira, casada, Fernando Emanuel Teixeira Len-
to, solteiro, menor, Manuel Afonso Teixeira Lento, solteiro,
maior, Marco Paulo Teixeira Lento, solteiro, maior, e Sérgio
António Pinto Lento, solteiro, maior, uma sociedade comercial
por quotas com a denominação em epígrafe, e que se regerá
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Lento & Filhos, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Guisande, da fregue-
sia de Fornelos, deste concelho de Cinfães.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção e compra e ven-
da de imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e corresponde à soma de seis quotas, sen-
do uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Papiniano Oliveira Lento, e as outras cinco quotas iguais de va-
lor nominal do 500 euros, pertencem uma a cada um dos sócios
Joaquina Pinto Teixeira, Fernando Emanuel Teixeira Lento, Ma-
nuel Afonso Teixeira Lento, Marco Paulo Teixeira Lento e Sér-
gio António Pinto Lento.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam a
cargo do gerente ou gerentes, sócios ou estranhos à sociedade, que
forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Papiniano Olivei-
ra Lento.

6.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é ne-
cessário apenas a assinatura do sócio gerente.

7.º

É absolutamente proibido aos sócios obrigar a sociedade em
qualquer acto ou contratos alheios aos fins e interesses sociais,
designadamente abonações, fianças, letras de favor, cauções e
outros actos semelhantes.

8.º

A estranhos à sociedade nenhuma quota poderá ser cedida sem
consentimento dos sócios não cedentes, ficando reservado o di-
reito de preferência primeiro para a sociedade e depois para os
sócios.

9.º

Em caso de morte de qualquer sócio, a quota transmite-se aos
seus sucessores, cabendo ao cabeça-de-casal a representação pe-
rante a sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa, salvo se
os herdeiros deliberarem nomear outro para os representar.

10.º

A sociedade procederá à amortização da quota, quando for per-
mitida por lei e nos seguintes casos:

a) Quando for cedida alguma quota a estranhos, sem consenti-
mento dos sócios não cedentes;

b) Se o sócio for declarado falido;
c) Em caso de penhora, arresto, arrolamento ou situação que

implique arrematação judicial da quota, designadamente quando
esta for incluída em massa falida;

d) Sempre que o seu titular consinta na amortização;
e) Quando o sócio utilize para fins estranhos à sociedade com

prejuízo desta qualquer conhecimento, poder ou informação, que
lhe tenham sido comunicados no decorrer das suas funções ao
serviço da mesma;

f) Quando o sócio infrinja qualquer cláusula do presente con-
trato;
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g) Quando em caso de divórcio ou separação judicial de pes-
soas e bens, a quota não fique a pertencer integralmente ao só-
cio titular da mesma.

§ 1.º A amortização ou aquisição, será efectuada pelo valor
apurado face ao último balanço aprovado. O pagamento será efec-
tuado em seis prestações semestrais, sem vencimento de juros,
vencendo-se a primeira prestação 30 dias após a respectiva deli-
beração.

§ 2.º A sociedade pode deliberar que a quota amortizada fique
no balanço como tal.

Conferida, está conforme o original.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 01743163

CLÍNICA CINFANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 269/
981016; identificação de pessoa colectiva: 504249550.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

2 de Outubro de 2000. � A Conservadora, Idalina Reis
Maximiano Marques de Almeida. 01743201

SÃO PEDRO DO SUL

PEREIRA & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 99/720310; identificação de pessoa colectiva n.º 500215065.

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

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831394

LAFOGURTE, INDÚSTRIA DE LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 471/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504109758.

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

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831289

UNI � MADEIRAS DE LAFÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 274/890419; identificação de pessoa colectiva n.º 502157194.

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

2 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida dos Santos Pereira. 08831629

TONDELA

CONSTRUÇÕES LAJEOSENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 575/
950522; identificação de pessoa colectiva n.º 503419974.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade refe-
rida em epígrafe os documentos respeitantes a prestação de con-
tas do ano de exercício de 1997.

22 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
7477791

DROGARIAS NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 335/
880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501982175; núme-
ros e data das apresentações: 1 e 2/000921.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Apresentação n.º 1/000921 � Inscrição n.º 3.
Facto: nomeação de gerente, Eduardo Neves dos Santos, casa-

do com Maria Aldina do Vale Machado na comunhão geral, em
31 de Março de 1988.

Apresentação n.º 2/000921 � Inscrição n.º 4.
Facto: nomeação de gerentes, Eduardo Vale Neves dos Santos,

casado com Maria Helena de Almeida Pinto na comunhão de ad-
quiridos, Pedro Manuel do Vale Neves dos Santos, casado com
Maria Ermelinda dos Santos Machado na comunhão de adquiri-
dos, e Dina Teresa Vale Neves dos Santos, casada com Rui Jor-
ge Figueiredo Martins na comunhão de adquiridos, em 18 de
Setembro de 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
6806040
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