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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ALBERGARIA-A-VELHA

SERRANO DA SILVA � MADEIRAS E TRANSPORTES, L.DA

Sede: lugar de Laginhas, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 551/950213; identificação de pessoa colectiva
n.º 503407313; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 2, 4 e 5/000906.

Certifico que, por escritura de 4 de Setembro de 2000, exarada a
fl. 5 do livro n.º 261-E do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha,
a ex-sócia Maria da Graça Fonseca Serrano, renuncia às funções de
gerente que vinha exercendo.

Mais certifico que, pela mesma escritura, foram destituídos da ge-
rência os sócios Sérgio José dos Santos Ferreira e António Alberto
Santos Ferreira, e foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 6.º do
pacto social, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 10 000 000$ e acha-se representa-
do por duas quotas iguais do valor nominal de 5 000 000$ cada,
pertencendo uma a cada sócio.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante vier a ser
resolvido em assembleia geral, pertencente ao sócio Manuel Antó-
nio Serrano da Silva, já designado gerente e para que ela se conside-
re validamente obrigada é suficiente a sua assinatura, tendo o mes-
mo capacidade profissional.

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

6 de Setembro de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12396621

SANTA MARIA DA FEIRA

SUPERMERCADO MARIITA DE ROGÉRIO LOPES
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2375/871216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501911944.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12950939

DODI � PLÁSTICOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2250/870309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501792511.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991147

A. MONTEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2109/860411; identificação de pessoa colectiva
n.º 501657266.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12970360

ADELINO OLIVEIRA � MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5473/980324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118340.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12970182

VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2150/860725; identificação de pessoa colectiva
n.º 501697187; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
38/000802.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja redacção actualizada é
a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrituração social, é de 3 000 000$, dividido em qua-
tro quotas: uma de 2 775 000$ do sócio Victor Fernando de Oli-
veira Monteiro, e três quotas de 75 000$, pertencentes uma a cada
um dos sócios Maria da Conceição Paiva Monteiro, Natália Maria
Barros Monteiro e Gustavo Nuno Paiva Oliveira Monteiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta, exclusivamente, ao sócio
Victor Fernando de Oliveira Monteiro, sendo bastante a sua assina-
tura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
neles se englobando a compra e venda de veículos automóveis para
a sociedade.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14814137

MARTINS & SILVA TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6082/990825; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; nú-
meros e data das apresentações: 7 e 8/000926.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente António Henrique Barbosa Martins, por renúncia.

Data: 13 de Julho de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14812592
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CONSTRUÇÕES MARQUES DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6177/991103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504554441.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991090

EQUIPOFEIRA � FRIO COMERCIAL E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6155/991020; identificação de pessoa colectiva
n.º 504668307.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12555053

QUINTA DOS TRAQUINAS � CENTRO DE EDUCAÇÃO
E RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4494/950921; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504270.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12526126

WEB 3 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5947/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504376454.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14800586

LEITE & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1096/760415; identificação de pessoa colectiva
n.º 500575428.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991155

LANDINA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2178/861020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501733710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 13807935

TRANSPORTES CENTRAIS DA CORGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 670/670530; identificação de pessoa colectiva
n.º 501247068.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991201

IMOBILIÁRIA  MOURA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5391980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134809.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991180

CONSTRUÇÕES � SANTOS RIBEIRO & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6026/990701; identificação de pessoa colectiva
n.º 504433903.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991082

FLÁVIO DUARTE & CAMPOS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5448/980309; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118587.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991198

CONSTRUÇÕES MOURA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6027/990701; identificação de pessoa colectiva
n.º 504440730.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991074
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DOMINGOS DA CONCEIÇÃO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1142/760816; identificação de pessoa colectiva
n.º 500599343.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12991139

J. MAIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5832/990127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501167323.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09692460

ABIÁBI � ARTIGOS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4316/950209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503365092.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 14800527

ROTEPE � INFORMÁTICA, SERVIÇOS E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3416/920129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502731834.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08053383

ATISUBEER, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6096/990915; identificação de pessoa colectiva
n.º 504569104.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12950173

SOFTFEIRA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5500/980406; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12951684

JOAQUIM A. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3101/900622; identificação de pessoa colectiva
n.º 502460911.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12526070

SONOBRE � SOCIEDADE AGRÍCOLA VALE NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2073/860124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501597417.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, em 30 de Ju-
nho de 2000, foram depositados na pasta, os documentos referen-
tes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

6 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12961558

SÃO JOÃO DA MADEIRA

CONTISITES � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1845/20001228; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20001228.

Certifico que entre Sónia Regina da Silva Vicente da Costa, ca-
sada no regime da comunhão de adquiridos com Luís Miguel Castro
Lima, natural de Angola, residente no edifício Terraços do Seixal II,
3.º, direito, freguesia de Milheirós de Poiares, concelho de Santa
Maria da Feira; José Pedro dos Santos Silva, solteiro, maior, natural
da freguesia de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira, onde
reside na Rua de Fafião, 113, e Miguel Ângelo Santos Silva, soltei-
ro, maior, natural da freguesia de Romariz, onde reside na Rua de
Fafião, 13, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONTISITES � Contabilidade, L.da,
com sede na Rua de Júlio Dinis, 212, freguesia e concelho de São
João da Madeira.

§ 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 nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de contabilidade e consultoria
económica, financeira e fiscal. Criação de páginas para a Internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente 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 restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12117889

AFN � FABRICO ACESSÓRIOS PROTECÇÕES
PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1830/950322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495042; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
2/20001227.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-identificada, foi
aumentado o capital social de 10 000 000$ para 50 120 500$, sendo
o aumento de 40 120 500$ realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios em reforço e na proporção das suas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficado com a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro e nos valores
constantes da escrituração social, é de 250 000 euros, correspon-
dente a 50 120 500$, dividido em duas quotas iguais de 125 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12132174

AFN � FABRICO ACESSÓRIOS PROTECÇÕES
PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1830/950322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495042; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
1/20001227.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-identificada, foi
alterado parcialmente o contrato de sociedade, tendo, em consequên-

cia, sido suprimido o artigo 8.º, e, ainda, dada nova redacção so ar-
tigo 4.º, a qual passou a ter o teor seguinte:

4.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas, prestações suple-
mentares de capital, até ao montante global de 50 000 euros.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12142182

CIPADE � INDÚSTRIA DE INVESTIGAÇÃO
DE PRODUTOS ADESIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 74/680503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500217718; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
4/20001221.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 129 do con-
selho de administração de 20 de Novembro de 2000, de onde consta
a designação de secretário de Maria Isabel Oliveira Martins, casada.

Data da deliberação: 20 de Novembro de 2000.

3 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodrgues
Fernandes dos Santos Lima. 12142166

ALBERTINA PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1843/20001220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20001220.

Certifico que entre Manuel da Silva Oliveira e sua mulher, Alber-
tina Gomes Pereira de Oliveira, casados no regime da comunhão de
adquiridos, residentes à Rua do Visconde, 2196, São João da Madeira
e naturais da freguesia de Paraíso, concelho de Castelo de Paiva, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albertina Pereira & Oliveira, L.da,
e terá a sua sede à Travessa de Manuel Luís Leite Júnior, 77, rés-do-
-chão, desta cidade, freguesia e concelho de São João da Madeira.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste em padaria, confeitaria, café, paste-
laria e salão de chá.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$, dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos
e contratos com uma assinatura de qualquer gerente.

5.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada, com a antece-
dência mínima de 15 dias.

6.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, incluindo a
escritura, registo e despesas inerentes, são da responsabilidade da
sociedade.

7.º

A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade.
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8.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital social, e se a sociedade necessitar.
Por sua livre vontade, podem os sócios efectuar suprimentos, fi-
cando os mesmos a vencer ou não juros, conforme entre si for con-
vencionado.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12142115

MANOEL JAIME DA SILVA PEREIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1836/20001205; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 7/20001205 e 3/
20001221.

Certifico que Manoel Jaime da Silva Pereira, casado com Maria
Amélia Oliveira Ferreira na comunhão de adquiridos, natural de Irajá,
Brasil, residente na Avenida da Liberdade, 637, 4.º, direito, em São
João da Madeira, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manoel Jaime da Silva Pereira, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Oliveira Jú-
nior, 249, em São João da Madeira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, podendo também criar e ex-
tinguir, em território nacional ou no estrangeiro, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas da representação da sociedade.

2.º

O objecto social é a exploração de café, pastelaria e snack-bar.

3.º

O capital social, é composto por uma única quota do 5000 euros,
integralmente realizado em dinheiro, pertencente ao sócio Manoel
Jaime da Silva Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, compete ao
único sócio Manoel Jaime da Silva Pereira, que é desde já nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

2 � Poderão, no entanto, vir a ser nomeados gerentes pessoas
estranhas à sociedade, bastando para tanto acta que o delibere e os
nomeie.

5.º

Mediante prévia deliberação do sócio, fica permitida a participa-
ção da sociedade em quaisquer outras sociedades com objecto igual
ou diferente do seu.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12117943

PERFUMIA � PERFUMES E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1544/971015; identificação de pessoa colectiva
n.º 503982415; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
7/20001219.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-identificada, foi
alterado parcialmente o contrato de sociedade, tendo, em consequên-
cia, o artigo 4.º, ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiroe nos valo-
res constantes da escrituração social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes, respec-

tivamente, uma a Maria Salomé Rodrigues da Silva e outra a Susana
Ferreira Leite.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 12142107

CALMON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 863/881220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502079304; inscrição n.º 4 eaverbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 1/20001019 e 3/20001229.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-identificada, foi
aumentado o capital social de 2 000 000$ para 10 024 100$, sendo
o aumento de 8 024 100$, efectuado pelos sócios, mediante a in-
corporação de reserves livres, na proporção das suas quotas.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, tendo, em consequência, os artigos 2.º e 4.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

2.º

A sede social é na Rua de Domingos José Oliveira, 270, nesta
cidade, de São João da Madeira

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, correspondente à soma das quotas dos sócios, que são os se-
guintes: Chistian Calmon, com 18 750 euros; Calmon, S. A., com
18 750 euros; Domínique Calmon Peyrac, com 12 500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12117323

BEJA

ALVITO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO MONTE
DA CHAMINÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvito. Matrícula n.º 29/
951025; identificação de pessoa colectiva n.º 501921249.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 3/001218.
Cessação das funções do gerente João Nobre Urbano, em 28 de

Setembro de 2000, por renúncia.
Apresentação n.º 5/1001218.
Facto: nomeação de gerentes em 28 de Setembro de 2000, de João

Paulo Belo Valente e Pedro Camacho Pereira Rito.
Certifico que a sociedade, fez a alteração seguinte:
Facto inscrito: alteração parcial do pacto, quanto ao 6.º, o qual

fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois ou mais
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � O Conservador, Daniel Fernando Pe-
reira de Castro. 07344260
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ODEMIRA

QUINTAS E MONTES � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odemira. Matrícula n.º 626;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/151200.

Certifico que entre Manuel Maria do Monte, viúvo, e Maria
Benedita do Rosário Faia, divorciada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quintas e Montes � Sociedade
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, fre-
guesia de Vale Santiago, concelho de Odemira.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferir dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou extintas delegações, filiais, sucursais ou ou-
tras formas legais de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, ou seja, 1 002 410$, representado por duas quotas, sendo: uma
de 4800 euros, pertencente ao sócio Manuel Maria do Monte, e outra
de 200 euros, pertencente à sócia Maria Benedita do Rosário Faia.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, fica a pertencer aos gerentes
que forem eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de um gerente.
3 � É desde já nomeado gerente o sócio Manuel Maria do

Monte.

5 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10653724

BRAGA

BARCELOS

MATEUS � COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS, L.DA

Sede: Modeste, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1336/
880531; identificação de pessoa colectiva n.º 501987517; data da
apresentação: 20000627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340971

CONFECÇÕES NEGANGA, L.DA

Sede: Aldeia de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 826/
841108; identificação de pessoa colectiva n.º 501528512; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340840

TORRES & FERREIRA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Penedo, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3273/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 501639020; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10341170

MIRANDA & SANTOS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rio, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1912/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502575140; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340882

JOSÉ MARTINS & PINHEIRO � INDÚSTRIA
DE CARPINTARIA, L.DA

Sede: Corgo, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2978/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503865036; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340955

SANTOS & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rio, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 791/
840308; identificação de pessoa colectiva n.º 501642579; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340866

GESTIPELE � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE PELE, L.DA

Sede: Gestido, Vila Frescainha (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2156/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502912499; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340963
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HABIFERREIRA � INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Negreiros de Cima, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2837/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503708631; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340858

NEAGRIL � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS DE NEGREIROS, L.DA

Sede: Terra Negra, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1800/
901105; identificação de pessoa colectiva n.º 502439661; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340939

FONSECA & COSTA � COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Terra Negra, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1369/
880830; identificação de pessoa colectiva n.º 502027347; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340912

PANIFICADORA MARTINS & MIRANDA, L.DA

Sede: Modeste, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1157/
870729; identificação de pessoa colectiva n.º 501856960; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340920

J. S. � ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Gandra, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3001/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503883298; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10341110

EUROSSINTEL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Medros, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 588/
800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500986514; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340750

FERREIRA DA SILVA & MARTINS, L.DA

Sede: Seara, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 797/
840502; identificação de pessoa colectiva n.º 501454560; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340904

MARIA CÂNDIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Igreja, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2337/
940121; identificação de pessoa colectiva n.º 503131334; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340947

COTTA � CERÂMICA, L.DA

Sede: Lagarém, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3324/
981016; identificação de pessoa colectiva n.º 504262017; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340734

AGROCONFEX � INDÚSTRIA CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Seara, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1655/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502300760; data da
apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10340874
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CELOPLÁS � PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Agra de Cima, Grimancelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2218/
930414; identificação de pessoa colectiva n.º 502209739;
27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10341625

LEMAGUE � REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 26, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1948/
910925; identificação de pessoa colectiva n.º 501999235; dada
da apresentação: 27062000.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o depósito dos documentos da prestação de contas, referentes
ao ano de exercício de 1999.

9 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10340300

BRAGA

MAUGI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5047/
960531.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07294875

ALMEIDA & CUNHA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6273/
990324.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07295022

FERNANDO CARLOS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5912/
980518.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12892904

AUDITMAN � AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6568/
991123.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11803304

SEKHMET � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5548/
970805.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12892564

IMOBITENÕES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5070/
960620.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11801816

SILVA & FILHOS � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6245/
990308.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11769483

CRUZ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 224/
201230; identificação de pessoa colectiva n.º 500080810.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11801751

ARQ. OUT � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6470/
990920.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11767081
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CONSTRUÇÕES JOSÉ JOÃO FERREIRA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5896/
980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504144421.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766328

RODRIGUES � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5144/
960918; identificação de pessoa colectiva n.º 503728870.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11767529

AUTO OLIVEIRA � LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6563/
991118.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882780

MÁRIO & RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6254/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504560158.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11801948

RICARDO, COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6253/
990311.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11766514

ITALIANISSES � PIZZARIA E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6658/
990112.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07294328

SOLUÇÃO ÓPTICA � SERVIÇOS DE ÓPTICA
E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5463/
970522.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11767286

GONÇALVES MENOITA � EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6103/
981104.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07321023

SANRIBEIRO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6759/
990310; identificação de pessoa colectiva n.º 503586625.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11760710

BRABURGER � GESTÃO DE UNIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6528/
991103.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 06928897

STAND 31 DE JANEIRO DE HERMÍNIO DA CUNHA
COELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2431/
870513.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11760494

GRIEM & WEISSENBORN (PORTUGAL), TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4791/
951019.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 1999.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12895199

AUTO OLIVEIRA III � PEÇAS DE ORIGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6562/
991118.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882771

GÁS 98 � REDES DE GÁS E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6142/
981214.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11801280

CIBERBRAGA � BAR, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4948/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503605921.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11801891

BARBOSA, MONTENEGRO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5493/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503910414.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897531

PÓVOA DE LANHOSO

SOS HABITAÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 441/990903; identificação de pessoa colectiva
n.º 504769537; número e data da apresentação da PC: 1/22122000.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14595214

CARPINBECHE � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 281/941228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503343757; número e data da apresentação da PC: 2/22122000.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14595222

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA POVOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 270/940725; identificação de pessoa colectiva
n.º 502087285; número e data da apresentação da PC: 1/27122000.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14595230

MAVIELCTRO � ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 318/960102; identificação de pessoa colectiva
n.º 503571563; número e data da apresentação da PC: 2/27122000.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14595249

AMÉLIA MARIA PEREIRA DA COSTA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 1/941111; identificação de pessoa colectiva
n.º 815387016; número e data da apresentação da PC: 1/28122000.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativas ao exercício do ano de 1999.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14595257

VILA VERDE

OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Sede: Largo do Campo da Feira, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 32;
averbamentos n.os 1 e à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números
e data das apresentações: 4, 6 e 7/001213.

Certifico que, relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
António Gonçalves de Oliveira, cessou funções de gerente, em 21
de Abril de 1999, por renuncia; Armando Barbosa da Silva cessou
funções de gerente, em 28 de Setembro de 1999, por falecimento;
foi nomeada gerente a sócia Maria Cecília Santos da Silva, em 21 de
Abril de 1999, e foi alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual
passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 250 000$,
pertencendo uma a cada sócio Armando Barbosa da Silva e Maria
Cecília Santos da Silva.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualziada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12923222

ANTÓNIO ALBERTO PEIXOTO MARTINS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL L.DA

Sede: lugar do Barreiro, Rua 1-A, 2, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 796;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/19122000.

Certifico que António Alberto Peixoto Martins, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alberto Peixoto Mar-
tins, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede lugar do Bar-
reiro, Rua 1-A, 2, freguesia de Vila de Prado, concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
vestuário, acessórios de moda e calçado.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12923303

QUEIRÓS & LEITÃO, L.DA

Sede: Cabanas, Duas Igrejas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 795;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001212.

Certifico que entre Henrique Marques Leitão e Luís Manuel da
Silva Queirós, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Queirós & Leitão, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Cabanas, freguesia de Duas Igrejas, concelho de
Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
instalações eléctricas, de pichelaria, automatismos, aquecimento

central, montagem de bombas submersíveis, antenas, designadamente
parabólicas, canalizações para gás, aparelhos de aspiração central,
de tiragem de fumos e de ar condicionado, comércio dos referidos
aparelhos.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
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, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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 casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qual-

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

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 12923230

IMOBILIÁRIA EUCALIPTO, L.DA

Sede: Ribeira, Moure, Vlia Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 279;
identificação de pessoa colectiva n.º 502462728; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/14122000.

Certifico que, relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
foi alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, § 1.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente Júlio Gomes Nogueira.

§ 2.º (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães
da Silva. 12923249

IDHOMEM � INDÚSTRIA DE MADEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arinho, Sabariz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001116.

Certifico que Eduardo Manuel Pereira de Sousa Cruz, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IDHOMEM � Indústria de Madeiras,
Sociedade Unipessoal L.da, com sede no lugar de Arinho, freguesia
de Sabariz, concelho de Vila Verde.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto é a indústria de serração de madeiras, carpintaria e
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondendo à única quota, pertencente ao sócio Eduardo
Manuel Pereira de Sousa Cruz.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
consoante o que vier a deliberar a assembleia geral, será confiada a
um ou mais gerentes, ficando desde já nomeado o sócio Eduardo
Manuel Pereira de Sousa Cruz.

§ único. Sem prejuízo da faculdade legal da delegação de poderes,
a sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade, desde que necessários à prossecução do objecto
da sociedade.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada
a percentagem destinada à reserva legal, terão o destino que for
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva formalida-
des especiais, serão realizadas nos termos legalmente previstos, de-
vendo as decisões do sócio de natureza igual às deliberações da as-
sembleia geral ser registadas em acta por ele assinada.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 12923214

BRAGANÇA

BRAGANÇA

HOTEL BRAGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1270/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505107864 (provi-
sório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001117.

Certifico que entre Isidro José Afonso e mulher, Maria Ângela
Ribeiro Afonso, casados na comunhão de adquiridos, residentes em
Bragança, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hotel Bragança, L.da, e tem a sua
sede na cidade de Bragança, à Avenida de Sá Carneiro, 11 a 15.

2 � Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada para
outro local dentro do concelho de Bragança ou para concelho limí-
trofe.

3 � A gerência pode criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, onde e quando julgar conveniente,
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de hotelaria, res-
tauração, café e cinema.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é do
montante de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado
por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros (equivalente
a 501 205$) cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, res-
pectivamente, Isidro José Afonso e Maria Ângela Ribeiro Afonso.

ARTIGO 4.º

Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e condi-
ções a acordar em assembleia geral. Podem, também, ser exigidas

aos sócios prestações suplementares ao capital, proporcionais às
respectivas quotas, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer dos ge-
rentes.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas, é livremente
permitida, entre sócios; na transmissão a não sócios, tem direito de
preferência, em primeiro lugar, a sociedade e, em segundo, os sócios
não cedentes.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, nos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
exercício do direito de preferência, estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo anterior; e
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � O preço da amortização será o que resultar de um balanço,

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 9.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.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 14628970

CASTELO BRANCO

BELMONTE

AGROCARIA � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE CARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 17/
911111; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/
001206.

Certifico que a sociedade AGROCARIA � Sociedade Agrícola de
Caria, L.da, com sede no Largo do Conde de Caria, freguesia de Caria,
concelho de Belmonte, deliberou a designação de gerentes José Al-
berto Ricardo Bernardino, que exercerá o mandato juntamente com
o actual. Manuel Gouveia.

Data da deliberação: 8 de Fevereiro de 1999.

Conferida está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis Sil-
veira. 08391378

COIMBRA

COIMBRA

LUÍS CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2691;
identificação de pessoa colectiva n.º 501183299.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994291

REBOLA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3030;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389792.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994283

CENTROPLANA � EMPRESA DE TERRAPLANAGENS
E CONSTRUÇÕES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6980;
identificação de pessoa colectiva n.º 504052187.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991420

J. R. TRAVASSOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5003;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824123.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991438

CAFÉ QUINTA DA VAREL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7655;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411071.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991446

DILUFRIO � REFRIGERAÇÃO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4349;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450657.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991454

DILUFRIO 2 � TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503129305.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991462

OROPEDIATRA � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7846;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570684.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991497

SONOMEDICUS � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2736;
identificação de pessoa colectiva n.º 501219935.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991500

CARDOCE � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
E LATOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4164;
identificação de pessoa colectiva n.º 502253932.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338200

A. MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2483;
identificação de pessoa colectiva n.º 500961506.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338242

P. R. C. � PRODUÇÕES RADIOFÓNICAS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502231793.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338234.

GRAFIMBRA � CENTRO DE EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2893;
identificação de pessoa colectiva n.º 501302549.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833908

GYMNASIUM 2000 � CENTRO DE HIGIENE VITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3764.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863017

SILFEMA � COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO
E ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3246;
identificação de pessoa colectiva n.º 501630643.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863025

AUGUSTO C. THOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2455;
identificação de pessoa colectiva n.º 500939195.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847933

NEVES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6146.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes. 14993600

PAULO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6710;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963275.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992795

CIGRAN � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6778;
identificação de pessoa colectiva n.º 502468807.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992809

PROMEI � PROJECTOS ELECTROMÉDICOS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4545;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583274.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992140

 CARBENTO, COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3921.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992159

HRCP � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7726;
identificação de pessoa colectiva n.º 504439910.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992167

SAROS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7734;
identificação de pessoa colectiva n.º 504362739.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992175

CEIRACONSTRÓI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5377;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133558.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992183

EMPRESOBRAL � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
SOBRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2116.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992205
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ESPECTRO � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5389;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115231.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992817

EUROCUBO � CANTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502664789.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992825

JOAQUIM CRISÓSTOMO DA SILVA SANTOS,
SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1235;
identificação de pessoa colectiva n.º 500151598.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992787

AUTO RADIADORES DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2424,
fl. 190 v.º, livro C-8.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339400

LABORATÓRIO LUX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 737,
fl. 181, livro C-4.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814504

MANUEL MANO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2264,
fl. 110 v.º, livro C-8.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339419

TALHOS M. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4663;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628782.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862355

FÁBRICA DE ESCOVAS E VASSOURAS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 515.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862215

ALCATILAR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2010;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014230.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847267

STABILITAS � CONTABILIDADE, GESTÃO
E CONSULTADORIA A EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6188;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550876 .

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339397.

 REVAUDI � AUDITORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7741;
identificação de pessoa colectiva n.º 504514822;

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847356

VITOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3223;
identificação de pessoa colectiva n.º 501485317.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847330
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COIMBRAPRAIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7774;
identificação de pessoa colectiva n.º 504501607.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863173

LABORATÓRIO DENTÁRIO CARMINDO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4764;
identificação de pessoa colectiva n.º 502681020.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846317

BRIOSAGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7030;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072030.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863122

F. LOBO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4858;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733691.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863157

REISHABITAR � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6161;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533173.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993767

MEDiREIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6595;
identificação de pessoa colectiva n.º 503813982.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993783

COIMTEX � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5686;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262781;

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993791

F. M. A. � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5054;
identificação de pessoa colectiva n.º 502885670.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993805

ELECTROCERNACHE � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4443;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498420.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992728

AMACHUCADO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5785;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304611.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992710

CARPAULO � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4611;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583436.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992698

CPFI � COMPANHIA PORTUGUESA DE FORMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6997;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072196.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992663
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COIMBRAVIRTUAL � SERVIÇOS INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989118.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846848

EMÍLIO BOTELHO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7266;
identificação de pessoa colectiva n.º 504216228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992744

ÁLVARO TEIXEIRA SANTOS, SOCIEDADE DE FESTAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7712;
identificação de pessoa colectiva n.º 504501690.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992752

START POINT � UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7487;
identificação de pessoa colectiva n.º 504339044.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992760

RAFAEL & FILHOS, INDÚSTRIA DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4196;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289112.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992779

CINTAFINA � COMÉRCIO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7635;
identificação de pessoa colectiva n.º 504392450.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833894

DIESIMBRA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2167
; identificação de pessoa colectiva n.º 500599041.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833975

FÁBRICA DE MALHAS REDINIZES, S.A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 500106690.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833860

J. CARMO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501815325.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833878

LUÍS PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7938.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833550

 CANTINHO DOS PRESENTES � ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6872;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989681.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833568

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2314.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846473

OSSEOMEDIC � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
DE ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6105;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508004.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833517

ALFREDO VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3319;
identificação de pessoa colectiva n.º 501568476.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846813

ENCOSTA DAS ESTRELÍCIAS, ACTIVIDADES
TURÍSTICAS E FESTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7449;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337130.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846023

NOGUEIRA, VENTURA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7742;
identificação de pessoa colectiva n.º 504452088.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846066

COIMBRAS CONDOMINUS � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6941,
identificação de pessoa colectiva n.º 504039938.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833711

MECÂNICA INDUSTRIAL DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 500189102.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833789

CAFÉ CENTRAL DE BRASFEMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5029;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834480.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833673

 HUGANIL � MONTAGENS E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503306304,

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833657

VARICAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5650;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231746.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833665

OLÁ, NATUREZA � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4211;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324457.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814636

JORINF � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5683;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262854.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846490

EPICENTRO � DISTRIBUIDORES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5263;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004448.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846538

M. S. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7640;
identificação de pessoa colectiva n.º 504591266.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846457

PROLOOK � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
DE CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7231;
identificação de pessoa colectiva n.º 504210319.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833509

RISCORABISCO � GABINETE DE PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7471;
identificação de pessoa colectiva n.º 504473611.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833495

REMONTA � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7819;
identificação de pessoa colectiva n.º 504607740.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833541

COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2017;
identificação de pessoa colectiva n.º 500169454.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833649

BAR NAVARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3779,
fl. 78 v.º, livro C-12.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991357

URBIGRUPO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3813,
fl. 96 v.º, livro C-12.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991365

VÍTOR MANUEL DOURADO � MÉDICOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6885;
identificação de pessoa colectiva n.º 504010760.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994364

RODRIGUES LIMA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7546;
identificação de pessoa colectiva n.º 504431854.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994380

NUNO & MANUELA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7282;
identificação de pessoa colectiva n.º 504217089.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994399

METALÚRGICA IDEAL DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2387;
identificação de pessoa colectiva n.º 500852847.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862312

ZELGÁS � VENDA DE GÁS, OFICINA DE GÁS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3033;
identificação de pessoa colectiva n.º 501375945.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13347926

RELICÁRIO � PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE ARTES
DECORATIVAS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3737,
fl. 57 v.º do livro C-12; identificação de pessoa colectiva
n.º 501908641.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339311

PAPELARIA E TABACARIA ARQUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1515,
fl. 23 do livro C-7; identificação de pessoa colectiva
n.º 500393320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339320

AGIAL � PRODUTORA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1265,
fl. 95 v.º do livro C-6.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339168

TAVARES DOS SANTOS & R. DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1417,
fl. 172 do livro C-6.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339176

MANUEL GONÇALVES CHEGANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5475;
identificação de pessoa colectiva n.º 503147320.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846414

LUSA ADMINISTRADORA, ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4877;
identificação de pessoa colectiva n.º 502776862.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847305

GOLDEN � CABELEIREIROS E PERFUMARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6739;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964409.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846376

IMOCHOUPAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5619;
identificação de pessoa colectiva n.º 503211915.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863190

CONSTRUÇÕES LOGO DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7595;
identificação de pessoa colectiva n.º 504332830.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847275

IMPORBAN III � SERVIÇOS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6070;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508284.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863181

AUGUSTO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2055;
identificação de pessoa colectiva n.º 500033510.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847950

NATÁLIA SIMÕES & MARGARIDA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6817;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962481.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863033

MATOS & VASQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500188343.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846830

PIRES & PIRES � RESIDENCIAL BOTÂNICO, L.DA

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

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes. 14993481

BOTÂNICO, CABELEIREIROS, L.DA

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

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes.  14993597

HENRIQUES & SILVA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3773;
identificação de pessoa colectiva n.º 501956816.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes. 14993619

JOMICENTRO � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502248998.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993830

MANUEL VASCO MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2503.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993848

RESTAURANTE NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2146;
identificação de pessoa colectiva n.º 500381321.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993856

ANTÓNIO GONÇALVES DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3237,
fl. 2 v.º, livro C-11.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990563

BICHO, COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7803;
identificação de pessoa colectiva n.º 504636472.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990083

COIMBRAPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6106;
identificação de pessoa colectiva n.º 503547930.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862169

JOSÉ COELHO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2084;
identificação de pessoa colectiva n.º 500369259.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833410

R. A. F. � REPRESENTAÇÕES ANGLO-FRANCESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 797.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863114

GRÊSMATE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504088386.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862258
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MORCENTRO � CENTRO MÉDICO DE MORTÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6789;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962341.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814369

ABILIS � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3289;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531823.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814474

DINOSSAURO MÁGICO � PUERICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5392;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115339.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814482

MACAL � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4661;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627980.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814385

LUMINAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5749;
identificação de pessoa colectiva n.º 503297003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814393

ÂNGELO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1248,
fl. 86, livro C-8; identificação de pessoa colectiva n.º 500021244.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846430

JOSSAN � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2157,
fl. 166, livro C-7; identificação de pessoa colectiva
n.º 500608903.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833592

IMÓVEIS E FRACÇÕES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5461;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133663.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994330

DIAS & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3620,
fl. 198 do livro C-11.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994267

SOCIEDADE TÊXTIL SANTIAGO A. A. MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 500240159.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846503

MARTINS & PINTO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7932.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833959

MARTINS & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7923.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833932
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MONTE FORMOSO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502647671.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833916

BONANZA � ESTRUTURAS DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7748;
identificação de pessoa colectiva n.º 504559931.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833924

REGIAN � ILUMINAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7670;
identificação de pessoa colectiva n.º 504633554.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833991

ISODECO � ISOLAMENTOS DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757322.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814547

REIS, MARTINS & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7335;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265687.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833401

TECNICOIMBRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5289;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052302.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994240

REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2696,
fl. 128 v.º, livro C-9; identificação de pessoa colectiva
n.º 501200398.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990369

ALHO PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2601,
fl. 80 v.º, livro C-9.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814490

FRIAS & FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2252,
fl. 14 v.º, livro C-8; identificação de pessoa colectiva
n.º 500644934.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990342

AUTO-AÇUDE, REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
DE LUSA-ATENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 990,
fl. 152, livro C-5.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814318

SAVICONTA � CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4056,
fl. 22 v.º, livro C-13.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990350

NUNES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3980,
fl. 182, livro C-12.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833843
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DONA IDEIA � SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3990,
fl. 187, livro C-12.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814652

ELECTROANAGUEIS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6801;
identificação de pessoa colectiva n.º 503961973.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994518

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DE ABIUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7118;
identificação de pessoa colectiva n.º 504126903.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994526

COSMONDE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7444;
identificação de pessoa colectiva n.º 504300253.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994534

COIMBRHOTEL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4198;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289104.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994542

ZAMI � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4869;
identificação de pessoa colectiva n.º 502733535.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994550

ERGUITORRE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5006;
identificação de pessoa colectiva n.º 502824816.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994259

 DOMOLUX � ESTUDOS, INSTALAÇÕES ESPECIAIS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5056;
identificação de pessoa colectiva n.º 502885971.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991624

ARTIDENTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESE
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3689,
fl. 33 v.º, livro C-12.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991373

AMADEU, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5277;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004049.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991616

MINIMERCADO SÃO TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6519;
identificação de pessoa colectiva n.º 503812820.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991608

ARTIGALA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5752;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296872.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991632
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SOCIEDADE ELECTROPRODUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 500266069.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991470

PRAGA-STOP � DESINFECÇÃO E DESINFESTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6649;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990407

CEIRACONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5348;
identificação de pessoa colectiva n.º 503073555.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994232

ANTERO LUCAS RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3363;
identificação de pessoa colectiva n.º 501582967.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994216

RESTAURADOR, TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2759;
identificação de pessoa colectiva n.º 501210415.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994194

ST 89 � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4800;
identificação de pessoa colectiva n.º 502699248.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994186

RESTAURANTE CARDOSO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5930;
identificação de pessoa colectiva n.º 503433926.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991560

ANTANHOLCAR, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6391;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671533.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991578

PASCAL, ENGENHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4230;
identificação de pessoa colectiva n.º 502324210.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991667

PASCAL 2 � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1710;
identificação de pessoa colectiva n.º 502173726.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991659

CAFÉ-CERVEJARIA ESTRELA DE SÃO BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133108.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991640

CARVALHO & OLIVEIRA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5713;
identificação de pessoa colectiva n.º 503272876.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833452

RESTAURANTE O BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3327.
identificação de pessoa colectiva n.º 501517839.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846236

RAQUELDENTE � ESPECIALIDADES MÉDICAS
E DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6610;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834823.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846104

BETA � VIAGENS & TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502832738.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846171

ORGANIDEIA � ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DE ENCONTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7900.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833118

FIMGISPOT � COMÉRCIO DE BIJUTARIA
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502478183.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846589

A. M. ALVES � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7257;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208519.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833088

ALVES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6714;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963453.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833240

FRANCESCO MARCONI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4588;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582880.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833258

IMOMESTRES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7690.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846783

DIAGEM, RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7710;
identificação de pessoa colectiva n.º 504724010.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833282

IRMÃOS MALÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4013;
identificação de pessoa colectiva n.º 502178116.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846147

AVENIDA DESPORTOS � MODA DESPORTIVA
E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5126;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945710.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990326

MONTALMÓVEL � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3229;
identificação de pessoa colectiva n.º 501491856.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990318

CONSTRUÇÕES GOMES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4147;
identificação de pessoa colectiva n.º 502252138.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990300

SARO & SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2621;
identificação de pessoa colectiva n.º 501157662.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990296

CENTRALPÃO � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7422.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990288

PÉROLA DA QUARTEIRA � CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6622;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834947.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814458

REIS & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4651;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628154.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814440

TURISCOIMBRA � COMÉRCIO, HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6450;
identificação de pessoa colectiva n.º 503702854.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992701

CONSTRUÇÕES BENTO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2351;
identificação de pessoa colectiva n.º 500823120.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846341

SOCIEDADE AGRÍCOLA � CASA DE VIVELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6073;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508306.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846350

CENTROESTUQUE � EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6344;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635081.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991403

DECORSOLUM � PAPELARIA, LIVRARIA,
DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6883;
identificação de pessoa colectiva n.º 504098969.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994372

SEIMOCC � RECONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7837;
identificação de pessoa colectiva n.º 504541528.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes. 13338919

TAPUME � REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SUPORTES DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5011;
identificação de pessoa colectiva n.º 502834625.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Teresa Paula
Santos da Fonseca Abrantes. 13338900

ESTABELECIMENTO DE ENSINO MENINO JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2075;
identificação de pessoa colectiva n.º 500346690.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339729

O BONZÃO � SNACK-BAR, DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2351;
identificação de pessoa colectiva n.º 500720959.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339737

SECREL � SOCIEDADE DE ESPECTÁCULOS
CULURAIS E RECREATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3480;
identificação de pessoa colectiva n.º 501716807.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338692

EDUARDO SÁ & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6774;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963950.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338323

ABRAUL & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5105;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945273.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338331

CASTRO SOUSA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4552;
identificação de pessoa colectiva n.º 502582936.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338420

ARQUICONDEIXA � GABINETE DE ARQUITECTURA,
ESPECIALIDADES E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8034;
identificação de pessoa colectiva n.º 504240714.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12832030

PADARIA PASTELARIA MARMELEIRENSE ,L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6923;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039849.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990148

FLASHTOP TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7249;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208446.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990156

RPM, IDEIAS E COMUNICAÇÃO � SERVIÇOS
DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5750;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296830,

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990164

TRANSPORTES RODRIGUES CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7180;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185160.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990172

REIS DAS PROPRIEDADES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5428;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133493.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990180

SIMÕES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4299;
identificação de pessoa colectiva n.º 502420111.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338269

CAFÉ CERVEJARIA RESTAURANTE LOBITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3942;
identificação de pessoa colectiva n.º 502095342.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338277

BAETA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2295,
fl. 36 do livro C-8.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833193

FIBROPOL � POLIÉSTERES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1989;
fl. 81 v.º do livro C-7; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115370.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833312

M. R. CRISTINO & MIRANDA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 609;
fl. 21 do livro C-4; identificação de pessoa colectiva
n.º 500173427.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846422

HALO � CENTRAL DE IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2738,
fl. 150 do livro C-9.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833185

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DE SANTA APOLÓNIA
DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5884;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392715.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994224

AUTO GOMES DE ADÉMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4397;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498684.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994640

T. Q. L. � TRANSPORTES QUEIRÓS LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5393;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115436.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994658

CARLOS MADEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4678;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628197.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994771

XANÊS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7211;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208110.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994666

RU-CRA � LINGERIE DE CRAVEIRO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4850;
identificação de pessoa colectiva n.º 502732636.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990334

TRAFCONTROL � SEMÁFOROS E PARCÓMETROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6527;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762792.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994720

DIVULGA � GESTÃO DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5802;
identificação de pessoa colectiva n.º 503329860.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994712

MARCIUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2332;
identificação de pessoa colectiva n.º 500808490.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994739

J. DINIS VIEIRA & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2710;
identificação de pessoa colectiva n.º 501212230.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12875147

PIMAP � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4981;
identificação de pessoa colectiva n.º 502800062.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846554

INSTITUTO EDUCATIVO DE SOUSELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4709;
identificação de pessoa colectiva n.º 502631864.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833703

INTERCIR � CENTRO CIRÚRGICO DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6619;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834971.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814517

PINTO & CORTESÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7988.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833690

PAPELARIA MANINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502219688.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994755

MECARTE GRÁFICA � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3276;
identificação de pessoa colectiva n.º 501576762.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991276

GRAFICENTRO � EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2617.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991268

TEODÓSIO MOISÃO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7961.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991284
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MALABAR � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5643;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231150.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991292

PROACIOBRA � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7539;
identificação de pessoa colectiva n.º 504425617.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991306

ROSA MIRANDA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3035;
identificação de pessoa colectiva n.º 501380426.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991314

M. C. J. F. � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6603;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834840.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991322

LMR � ATELIER DE CONFECÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE PELETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502704322.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991330

DIAS & MARCELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7671;
identificação de pessoa colectiva n.º 504378937.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994356

L. GONÇALVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7582.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994488

PRISNOV � INDÚSTRIA DE QUADROS ELÉCTRICOS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7713;
identificação de pessoa colectiva n.º 504326970.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994496

FESTIVÁRIA � ORGANIZAÇÃO DE FESTAS
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502563559.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994500

CINOV � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2336;
identificação de pessoa colectiva n.º 500704864.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994305

COSMÉTICOS PRATAS & CÉSAR � REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6977;
identificação de pessoa colectiva n.º 504052098.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994275

SOCIEDADE HOTELEIRA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
DE PIRES & TENENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2628;
identificação de pessoa colectiva n.º 501148710.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12814644
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MARQUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3881;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071311.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994321

FLAMINGO BRANCO � PASTELARIA-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4465;
identificação de pessoa colectiva n.º 502506385.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993643

JOÃO DO NASCIMENTO MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1316;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460442.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993660

TRANSPORTES VILVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1287;
identificação de pessoa colectiva n.º 500289735.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12863165

FRANCISCO & ANA ALLEN GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6320;
identificação de pessoa colectiva n.º 503635340.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993651

CONSTRUÇÕES FRANCISCO GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4966;
identificação de pessoa colectiva n.º 502789735.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993686

BRITES MOITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5731;
identificação de pessoa colectiva n.º 503273341.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993759

JUSTINO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6652;
identificação de pessoa colectiva n.º 503940313.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993678

DOMINGOS DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5566;
identificação de pessoa colectiva n.º 503176001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993732

AUGUSTO BARBOSA & CRISTINA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7617;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492764.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993740

FERNANDES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503755702.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993716

CONTAGRASIL � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5680;
identificação de pessoa colectiva n.º 503262846.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993724

MICROCENTRO � SISTEMAS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5130;
identificação de pessoa colectiva n.º 502945267.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847216

JOSÉ DE ASSUNÇÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2377;
identificação de pessoa colectiva n.º 500735204.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847194

FERRAGENS CENTRAL DO MONDEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2261;
identificação de pessoa colectiva n.º 500643725.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338250

HERMANO GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3160;
identificação de pessoa colectiva n.º 501617787.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339699

CLÍNICA ALERGOLÓGICA CELSO CHIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3179;
identificação de pessoa colectiva n.º 501465855.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13329702

CERTIMA � SERVIÇOS DE BANQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5188;
identificação de pessoa colectiva n.º 502986921.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862347

CONSTRUÇÕES BEIRAINVESTE, L.DA

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

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862339

CELESTINO SANTOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3581;
identificação de pessoa colectiva n.º 501604162.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13347934

SOMA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550582.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846546

REIS & PEREIRA � CONTABILIDADEs, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6939;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039660.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847186

FARMÁCIA SANTA ISABEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460531.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847259

A. FERRAZ SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4353;
identificação de pessoa colectiva n.º 502450525.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12847232

PEDRO MARTINS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4861;
identificação de pessoa colectiva n.º 502734213.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 24 � 29 de Janeiro de 20012070-(38)

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 deOutubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Fran-
co Pereira Duarte. 12814512

IRIS � REPRESENTAÇÕES DE PERFUMARIA
E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146471.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12862290

L E M, PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5839;
identificação de pessoa colectiva n.º 503350737.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846406

GALA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1330,
fl. 128 v.º, livro C-6.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991349

PERFUMARIA BERLIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6065;
identificação de pessoa colectiva n.º 503201847.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994429

GALERIAS ALIMENTARES � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7481;
identificação de pessoa colectiva n.º 504339001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994470

PEÇAS-TRELAS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E CO-
MERCIALIZAÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA VEÍ-
CULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3270;
identificação de pessoa colectiva n.º 501501878.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994445

NOVO RUMO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4422;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482710.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994453

BATIGRAN � REVESTIMENTOS
E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6893;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040014.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991241

FOCEB � DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7790;
identificação de pessoa colectiva n.º 504559940.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994402

RAUL & PADILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6922;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039865.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994437

ANA TRINDADE � CONSUMÍVEIS � RECICLAGEM E
COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE EQUIPA-
MENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964530.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991381
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BATISTA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6446;
identificação de pessoa colectiva n.º 503685828.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14994461

LINO CHIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5052;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886544.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14991519

MATOS, MATOS, GOMES & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7808;
identificação de pessoa colectiva n.º 504604244.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338293

JORGE MANUEL FERREIRA CARDOSO & SERAFIM
JORGE FERREIRA � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7547.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13338307

TRINAC � ACESSÓRIOS PARA TRANSMISSÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502050630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833363

ALTER REAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7491;
identificação de pessoa colectiva n.º 504380958.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833630

LAPA DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 991;
identificação de pessoa colectiva n.º 500163162.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833622

RUSTICENTRO � CONSTRUÇÕES EM MADEIRA
E CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6158;
identificação de pessoa colectiva n.º 503533300.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833355

EURICO & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2195.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833339

TOLDOCOIMBRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3466;
identificação de pessoa colectiva n.º 501708189.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12833371

LUISOCONTA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6459;
identificação de pessoa colectiva n.º 503702064.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14990130

MONTEMOR-O-VELHO

SALAMIM � COMÉRCIO DE PRONTO-A-VESTIR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 457; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
181200.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 15 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
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Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceu como outorgante Maria Esmeralda Raposeiro
Tomé de Andrade Correia, contribuinte fiscal n.º 151686912, ca-
sada com João Manuel de Andrade Corrêa sob o regime da comu-
nhão geral, natural da freguesia e concelho de Montemor-o-Velho,
onde reside em Cumeadas, lugar de Quinhendros.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 2457016, de 20 de Dezembro de 1991, emitido pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

Disse a outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade comercial

unipessoal por quotas, a qual se regerá pelo pacto social constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SALAMIM � Comércio de Pronto-
-a-Vestir, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Quinhendros,
freguesia e concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comércio a retalho e
por grosso de pronto-a-vestir, comércio de bijutarias, artigos para o
lar, produtos para alimentação racional, calçado, sua importação e
exportação, café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente a ela sócia Maria Esmeralda
Raposeiro Tomé de Andrade Correia.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Maria Esmeralda Raposeiro
Tomé de Andrade Correia, 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 contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Madalena Moreira de
Freitas. 05670616

ALUFAÍSCA � SERRALHARIA DA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 458; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
211200.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Dezembro de 2000, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notaria deste Car-
tório, compareceram como outorgantes Dorindo de São José Reis e
mulher, Maria de Jesus Cruz, constituiram entre si uma sociedade
comercial por quotas, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALUFAÍSCA � Serralharia da
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Faísca, freguesia de
Arazede, concelho de Montemor-o-Velho.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Dorindo de São José Reis e Maria
de Jesus Cruz.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Madalena Moreira de
Freitas. 05670624

ÉVORA

BORBA

J. F. MIRANDA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 272/
001219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/001219.

Certifico que entre José Francisco Maria Miranda, casado com
Isolinda Rita Pardal, casados no regime da comunhão de adquiridos,
residentes em Largo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 15, Borba,
e Paulo Sérgio Pardal Miranda, solteiro, maior, residente no Largo
de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 15, Borba, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. F. Miranda � Transportes Rodovi-
ários de Mercadorias, L.da, e tem a sua sede no Largo de Gago Cou-
tinho e Sacadura Cabral, 15, freguesia de Borba (São Bartolomeu),
concelho de Borba, podendo a mesma ser transferida para qualquer
outro local do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, por
simples deliberação da gerência.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias, comércio de mármores e materiais de construção.

3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 5000 euros cada, pertencendo uma ao sócio José Fran-
cisco Maria Miranda, e uma ao sócio Paulo Sérgio Pardal Miranda.

Foram realizados, em dinheiro, 5000 euros, tendo cada sócio rea-
lizado 2500 euros, devendo os restantes 50 % ser realizados no prazo
de dois anos a contar desta data.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes que serão nomeados em assembleia geral, ficando des-
de já designado gerente, com capacidade profissional, o sócio José
Francisco Maria Miranda.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura do gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar, terão direito de preferência.

6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e actos semelhantes alheios aos negócios da socie-
dade.

7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até a um montante correspondente a 50 o valor do capital so-
cial.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira Aparício.
12331864

ÉVORA

MILANIMAIS � COMÉRCIO DE ANIMAIS E PRODUTOS
ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Évora, Feira Nova, lojas 5 e 6,
Estrada Nacional n.º 114, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2542/
20001108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20001108.

Certifico que entre Maria José Paixão Moreno Torrado casada
com Joaquim Fragoso Torrado na comunhão de adquiridos, residente
na Quinta do Senhor, lote 17, Vale Vazios, Estrada Nacional. n.º 114,
Évora; Maria José Paixão Fragoso Torrado Amaral, casada com Nuno
Miguel Ferreira Amaral em comunhão de adquiridos, residente em
Évora, Horta das Figueiras, na Rua de Catarina Eufémia, bloco 8,
2.º, direito, e Inês da Conceição Paixão Fragoso Torrado, solteira,
maior, residente na Quinta do Senhor, lote 17, Vale de Vazios, Es-
trada Nacional n.º 114, Évora, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MILANIMAIS � Comércio de Ani-
mais e Produtos Acessórios, L.da, tem a sua sede social nesta cidade
e concelho, no Centro Comercial Évora-Feira Nova, lojas 5 e 6,
Estrada Nacional n.º 114, freguesia da Malagueira, e durará por tempo
indeterminado a contar desta data.

§ único. Independentemente de deliberação da assembleia geral,
fica a gerência autorizada a transferir a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir
sucursais ou outras formas de representação, no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de animais de estima-
ção, produtos acessórios e alimentos para animais, flores e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Maria José Paixão Moreno Tor-
rado, e as restantes duas no alor nominal de 1500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Maria José Paixão Fragoso Tor-
rado Amaral e Inês da Conceição Paixão Fragoso Torrado.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, desde
que a assembleia geral assim o delibere, por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social, na proporção das respecti-
vas quotas, até ao montante global de 30 000 euros.

5.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua
representação, em juízo ou fora dele, ficam a cargo de quem for
nomeado gerente também em assembleia geral.

§ 1.º As sócias ficam desde já nomeadas gerentes.
§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou

contrato é necessária e suficiente a assinatura de um só gerente.

6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, é livremente permitida en-
tre as sócias. Na cessão a estranhos fica reconhecido o direito de
preferência aos sócios não cedentes.

7.º

À sociedade fica reconhecido o direito de amortizar quotas, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) No caso de morte, interdição, inabilitação, insolvência ou fa-

lência de qualquer das sócias;
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c) Quando se haja feito penhora ou arresto sobre a quota ou parte
dela, ou quando, por qualquer motivo, deva proceder-se à sua arre-
matação ou adjudicação judicial.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 14168294

MONTEMOR-O-NOVO

SEMENTEIRA DIRECTA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 862/20001219; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20001219.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 57 do livro v.º 80, datada
de 16 de Novembro de 2000, do Centro de Formalidades das Em-
presas de Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sementeira Directa � Prestação
de Serviços à Agricultura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Daniel Borges, 10,
rés-do-chão, freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de
Montemor-o-Novo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relacio-
nados com a agricultura; aluguer de máquinas e equipamento agríco-
la com operador; preparação de terrenos e sementeiras; tratamento
e protecção de culturas; plantação e manutenção de jardins e relva-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 340 820$, pertencente ao sócio António Feliciano
Cravosa Borges Sampaio, e duas iguais do valor nominal de 330 795$,
pertencente uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Pereira Morais
e António Manuel Canas da Silva Simões.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 60 000 000$.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios António
Feliciano Cravosa Borges Sampaio e Jorge Manuel Pereira Morais,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 previsto na lei, for ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

19 de Dezembro de 2000. � O Conservador, Vicente João Monteiro.
10985328

FARO

CASTRO MARIM

SOCIEDADE AGRÍCOLA JOÃO MANUEL AFONSO, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 1, Furnazinhas, Odeleite,
Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 97/960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503669440;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/001020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Outubro de 2000.

20 de Outubro de 2000. � O Ajudante, José António Gonçalves da
Conceição. 10666788

JUFAMAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Casa Poppy, sítio da Casa Alta, freguesia da Altura,
concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 147/000992; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/000922.

Certifico que entre Juan Bautista Lapeira Lopez, solteiro, maior,
e Maria del Mar Rino Vicho, solteira, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de JUFAMAR � Importação
e Exportação de Veículos Automóveis, L.da, com sede na Casa Poppy,
sítio da Casa Alta, freguesia da Altura, concelho de Castro Marim.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação e exportação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas com o valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes a Juan Bautista Lapeira
Lopez e Maria Del Mar Rino Vicho

ARTIGO 4.º

1 � A gerência fica a cargo dos sócios, que desde já ficam nome-
ados gerentes, com as suas remunerações, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, basta a as-
sinatura de qualquer dos sócios, indistintamente.

3 � São atribuições de gerência, designadamente:
a) A aquisição, alienação onerosa ou permanente de bens móveis

ou imóveis, a construção e constituição de prédios no regime de pro-
priedade horizontal;

b) Movimentar as contas bancárias da sociedade e contrair em-
préstimos e prestar as garantias a tanto necessárias.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas para estranhos care-
ce do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os seus herdeiros ou representante, e enquanto
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a sua quota permanecer indivisa, os seus herdeiros exercerão em
comum todos os direitos que lhe são inerentes devendo, porém,
designar um entre eles para os representar.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados no fim de cada exercício social terão o desti-
no que lhe for conferido pela assembleia geral, respeitando a legis-
lação em vigor sobre constituição de reservar.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente,
excepto quando a lei exige outras formalidades, serão por meio de
carta registada com o mínimo de 15 dias em relação à data da rea-
lização

Disseram mais:
Que os garantes ficam desde já autorizados a proceder a levanta-

mentos na conta de depósitos à ordem em nome da sociedade agora
constituída no Banco Pinto & Sotto Mayor, em Vila Nova de Cacela,
nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Socieda-
des Comerciais, para aquisição de bens de equipamento indispensá-
veis ao início da actividade.

Está conforme o original.

(Sem data.) � A Conservadora, Maria Teresa Ribeiro Cardoso.
10666710

FARO

VIVANATURA � PÃO E PASTELARIA BIOLÓGICA, L.DA

Sede: Pão Branco, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4286/
20001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505234548; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 42/20001128

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 23 de Novembro de 2000, exarada a fl. 89 do livro n.º 33-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre Jan
Roggemans e Françóis Hector Elvire Vermorgen, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIVANATURA � Pão e Pastelaria
Biológica, L.da, e tem a sua sede no sítio de Pão Branco, freguesia
da Conceição, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na produção e comercialização de
pão e pastelaria biológica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital; no entanto,
qualquer sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos de que ela
carecer, nas condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas a título gratuito ou oneroso é livre entre
os sócios ou entre estes e a sociedade, no todo ou em parte.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas inter vivos, a título gratuito ou oneroso,
total ou parcial, a estranhos, depende do consentimento prévio da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica
reservado o direito de preferência nas transmissões a título oneroso.

ARTIGO 7.º

O sócio que desejar transmitir a estranhos a sua quota, no todo
em parte, assim o comunicará à sociedade e a cada um dos restantes

sócios, por carta registada com aviso de recepção, indicando a pes-
soa ou pessoas às quais pretende fazer a transmissão, o preço e as
demais cláusulas do respectivo contrato.

ARTIGO 8.º

A declaração de opção ou a autorização para transmitir a quota
terá que ser feita por carta registada com aviso de recepção, no prazo
de 30 dias a contar da recepção da carta referida no artigo 7.º, va-
lendo a falta de resposta como autorização para a cedência.

ARTIGO 9.º

A aquisição da quota deve ser completada no prazo de 30 dias
após ser tomada a decisão de exercer a opção, sob pena de ficar sem
efeito tal opção.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência será exercida, pelos sócios, ficando desde já no-
meado gerente o sócio Jan Roggemans, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 11.º

 1 � O gerente não poderá prestar caução, garantir dívidas alheias,
assinar letras de favor, fianças ou abonações ou, por qualquer for-
ma, obrigar a sociedade em interesses alheios aos negócios sociais,
excepto nos casos em que a sociedade seja directamente envolvida
e desde que os sócios previamente deliberem nesse sentido.

2 � A actuação do gerente que contrarie o disposto neste artigo,
torna-o pessoalmente responsável pelas dívidas contraídas ou assu-
midas.

ARTIGO 12.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do
falecido ou interdito. Sendo vários os herdeiros, deverão estes no-
mear um de entre si que a todos represente na sociedade. Enquanto
o não fizerem, será o mais velho que terá legitimidade para tal.

ARTIGO 13.º

 1 � A sociedade tem direito de amortizar as quotas, que:
a) Sejam penhoradas, arrestadas ou por qualquer meio dadas em

garantia das dívidas de qualquer sócio ou de terceiro;
b) Pertençam a sócio declarado insolvente ou falido, contra quem

tenha sido instaurada execução;
c) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da

quota, determinado por um revisor oficial de contas, designado na
deliberação de amortização.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492772

CALÇADAS VALDEMIRO � CALCETAMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Chaveca, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4285/
20000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504823760; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 27 de Novembro de 2000, exarada a fl. 112 do livro n.º 33-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre Valdemiro
Mendes de Pina e Maria Socorro Mendes de Pina, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Calçadas Valdemiro � Cal-
cetamentos e Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Chaveca, freguesia da
Conceição, concelho de Faro

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; execução de trabalhos de calçada; comercialização e distribui-
ção de material de construção civil.

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, pertencendo uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de três vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492780

ERANDAIMES � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Pintor Carlos Porfírio, 33, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4300/
20001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505270757; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 57/20001221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 21 de Dezembro de 2000, exarada a fl. 33 do livro n.º 36-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre Serafim
Alberto de Sousa Carvalho e Joaquim António Ribeiro da Costa Frei-
tas, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ERANDAIMES � Aluguer de Equi-
pamentos para a Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pintor Carlos
Porfírio, 33, rés-do-chão, na cidade e concelho de Faro, freguesia
da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer e comercialização de
todo o tipo de material e equipamentos para a construção civil.

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 suplementares de
capital até ao montante global de 30 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492853

URBAREIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da República, 52, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4289/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505217201; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 41/20001207.

Certifico que entre Manuel Serafim das Dores Carrasqueira, Rui
Miguel Borges Mendes de Sousa Quintas e Sérgio Paulo Borges Men-
des de Sousa Quintas, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de URBAREIA � Construções,
L.da, e tem a sua sede social na Avenida da República, 52, 1.º, direi-
to, na freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, e empreendimentos
turísticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do valor
de 30 000 euros, dividido em três quotas iguais, uma de cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de ca-
pital, na proporção das suas quotas, até 10 vezes o valor do capital
social.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, pertence a todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura de todos os gerentes para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios. A estranhos,
só com o consentimento da sociedade e dos restantes sócios, que
terão direito de preferência, em primeiro lugar, a sociedade, e em
segundo, os sócios.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios, com 15 dias de antecedência, pelo menos, desde que
a lei não exija outras formalidades.

1 � A gerência fica desde já autorizada a levantar o depósito do
capital social, depositado na Caixa Económica Montepio Geral,
agência de Faro, a fim de ocorrer às despesas com a constituição e
registo da sociedade.

2 � Que a sociedade fica desde já e ainda antes do seu registo,
autorizada a efectuar a aquisição de quaisquer imóveis, nomeadamente
a fracção autónoma designada pelas letras BM, correspondente à
arrecadação com o n.º 4, na cave, do bloco E, integrada no prédio
urbano em regime de propriedade horizontal, sito na Estrada da
Senhora da Saúde-Lejana, na freguesia de São Pedro, concelho de
Faro, omisso na respectiva matriz, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Faro sob o n.º 1836/19880302.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492912

PAULO JORGE GUERREIRO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião Teles, 20, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4288/
20001129; identificação de pessoa colectiva n.º 504981250; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20001129.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Paulo Jorge Guerreiro �
Sociedade de Construção Civil, Unipessoal, L.da, pessoa colectiva
n.º 504981250 (provisório), com sede na Rua de São Sebastião Te-
les, 20, freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$).

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao referido Paulo Jorge Caro-
lina Guerreiro, e obriga-se com a sua intervenção.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492900

J. CONCEIÇÃO DUARTE, CONSTRUÇÕES, E. I. R. L.

Sede: Travessa de São Pedro, 7, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 8/
20001127; identificação de pessoa colectiva n.º 819383872; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20001127.

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

ARTIGO 1.º

A firma em constituição denomina-se por J. Conceição Duarte,
Construções, E. I. R. L., em conformidade com o disposto no ar-
tigo 2.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 248/86, de 25 Agosto.

ARTIGO 2.º

A sede social localiza-se na Travessa de São Pedro, 7, 2.º, fregue-
sia de São Pedro, em Faro, podendo ser a sua localização alterada,
segundo os parâmetros legais, por deliberação do titular.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a realização de serviços de construção civil.
Em função da natureza e especificidade da obra a executar, os
serviços proporcionados pela firma englobam obras de construção,
reconstrução, recuperação e remodelação de edifícios.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social do estabelecimento é realizado em numerá-
rio e em coisas susceptíveis de penhora, que prefazem a quantia de
7482 euros.

2 � O capital é constituído pela quantia de 3342 euros, em nu-
merário, e pela quantia de 4140 euros em coisas susceptíveis de pe-
nhora.

3 � O valor e natureza das entradas em espécie são descriminadas
em relatório, no qual se descreve e se indica os critérios da respec-
tiva avaliação e o valor atribuído a cada uma delas.

ARTIGO 5.º

A empresa inicia a sua actividade na data da escritura e é consti-
tuída por tempo indeterminado.
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ARTIGO 6.º

O montante dos impostos ou taxas a cujo o pagamento o titular
fica sujeito, corresponde à taxa de 34 % aferida sobre o resultado
anual líquido do exercício.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492896

URBITACOM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da República, 52, 1.º, direito, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4290/
20001207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/
20001207.

Certifico que, em 16 de Novembro de 2000, exarada a fl. 103 do
livro n.º 138-C do 2.º Cartório Notarial de Faro, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de URBITACOM � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede social na Avenida da República, 52, 1.º,
direito, na freguesia de São Pedro, concelho de Faro.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil, compra e venda de
propriedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do valor
de 30 000 euros, dividido em três quotas iguais, uma de cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer prestações suplementares de ca-
pital, na proporção das suas quotas, até 10 vezes o valor do capital
social.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, pertence a todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo
necessária a assinatura de todos os gerentes para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios. A estranhos,
só com o consentimento da sociedade e dos restantes sócios, que
terão direito de preferência, em primeiro lugar, a sociedade, e em
segundo, os sócios.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios, com 15 dias de antecedência, pelo menos, desde que
a lei não exija outras formalidades.

§ único. A gerência fica desde já autorizada, a levantar o depósito
do capital social, depositado na Caixa Económica Montepio Geral,
agência de Faro, a fim de ocorrer às despesas com a constituição e
registo da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492888

JOÃO MARTINS & BRÁULIO, L.DA

Sede: Rua de Roque de Figueiredo Simões, 8-A,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1967/
870710; identificação de pessoa colectiva n.º 501852298; inscri-
ção n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 58 e 60/20001213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de gerente de João Martins, por renúncia, em

3 de Outubro de 2000, e foi alterado parcialmente o contrato, quanto
aos artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas no igual valor nomi-
nal de 500 000$ cada uma, ambas pertencentes ao sócio Bráulio
Ludgério Martins Rodrigues.

ARTIGO 4.º

A sociedade será representada em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente p,elo gerente Bráulio Ludgério Martins Rodrigues, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Foi depositado o contrato actualizado.

4 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 13492799

MULTIURBANOS � SERVIÇOS AMBIENTAIS, L.DA

Sede: Urbanização a poente do Hospital Distrital de Faro,
lote E, loja C, rés-do-chão, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3423/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503581666; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/20001212.

Certifico que foi averbado a deslocação de sede para a Urbaniza-
ção a poente do Hospital Distrital de Faro, lote E, loja C, rés-do-
-chão, direito, Sé, em Faro.

3 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 13492802

FRANCISCO MANUEL MARTINS & FILHAS, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 60, 2.º, frente, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3214/
941128; identificação de pessoa colectiva n.º 503299928; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 54 e 56/20001213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções de gerência de Francisco Manuel Martins, Maria
Paula Faleiro Martins Reigadinha e Maria Teresa Faleiro Martins
Gomes, por renúncia, em 26 de Novembro de 199,9 e alterado par-
cialmente o contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais pas-
saram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Francisco Manuel Martins
& Filhas, L.da, e tem a sua sede em Faro, na Rua de São Luís, 60,
2.º, frente, e a sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 5 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Hamilton Rosinha Pereira e Mabel Vaz de Barros
Carrilho Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de qualquer um
dos, gerentes.

§ 2.º ...............................................................................................

Foi depositado o contrato actualizado.

4 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 13492810
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GAPES � GABINETE DE PERITOS DO SUL, L.DA

Sede: Rua de Sotto Mayor, 7, 4.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2377/
891108; inscrições n.os 13 e 18; números e data das apresenta-
ções: 6 e 11/20001205.

Certifico que o reforço de capital com 10 249 164$, subscrito
pelos sócios, em dinheiro, passando para 102 000 euros, e foi alte-
rado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 102 000
euros, divididos em quatro quotas: uma de 30 600 euros, pertencente
ao sócio Carlos Tomé Costa; uma de 30 600 euros, pertencente ao
sócio Vítor João Vicente de Brito Campos Pinto; uma de 30 600
euros, pertencente à sócia Rosa de Jesus Sousa, e uma de 10 200
euros, pertencente ao sócio Eduardo José Amaro da Costa.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492535

JOSÉ C. S. ALMEIDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo de São Luís, 11-C, 4.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3735/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504037714; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20001211.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 26 de Outubro de 2000.

18 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11428007

JOSÉ CUSTÓDIO DE SOUSA ALMEIDA � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de São Luís, 11-C, 4.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4042/
991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504647733; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/20001211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para o Largo de São Luís, edifício Celeiros II,
n.º 11, C, 5.º, esquerdo, Faro.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492543

ALEXANDRE & LURDES, L.DA

Sede: Rua de Baptista Lopes, 70 e 72, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1022/
780414; identificação de pessoa colectiva n.º 500792070; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 4/20001205

Certifico que foi registado o reforço de capital com 60 250$,
subscrito pelos sócios em dinheiro, passando para 125 000 euros, e
foi alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e adita-
mento do 8.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 125 000 euros e corresponde à soma de quatro

quotas: duas no igual valor nominal de 37 500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Alexandre dos Santos e Maria de Lurdes
Nascimento Santos, e duas no igual valor nominal de 25 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre Nascimen-
to dos Santos e Nuno Miguel Nascimento Santos.

ARTIGO 8.º

A sociedade, para a prossecução do seu objecto social, poderá por
simples deliberação da assembleia geral, participar no capital de ou-
tras sociedades, ainda que com objecto diferente do exercido por si,
adquirir ou vender participações sociais noutras sociedades e, bem
assim, associar-se com outras empresas, sob qualquer forma legal e,
ainda, participar em sociedades coligadas, consórcios, agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos europeus de interes-
se económico.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492551

SOCIFAR � SOCIEDADE CIRÚRGICA DE FARO, S. A.

Sede: Largo de Luís de Camões, 11, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3857/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 502110236; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 54/20001207.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 6.º, n.º 3, 9.º,
n.os 1, 2 e 5, 15.º, n.os 1, 4 e 6 e 18.º, n.º 2, os quais passaram a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

3 � Em caso de alienação a título oneroso ou gratuito de acções
nominativas, terão direito de preferência:

1) A sociedade;
2) Os accionistas;
3) Elementos que integram o corpo clínico;
4) Outras médicos;
5) Outras entidades.

ARTIGO 9.º

1 � O exercício do direito de voto depende do averbamento de,
pelo menos, 100 acções.

2 �  Podem assistir às assembleias gerais os accionistas que re-
presentam aquele número de acções próprias e ou alheias, devida-
mente, mandatados, ou agrupamentos de 100 acções.

5 � Cada 100 acções dão direito a um voto, podendo agrupar-se
acções para obter o direito a voto.

ARTIGO 15.º

 1 � O conselho de administração será constituído por cinco ou
sete membros efectivos, designados no contrato por um período de
quatro anos, sendo permitida a reeleição.

4 � A assembleia geral procederá à eleição de um ou dois admi-
nistradores suplentes.

 6 � A eleição dos administradores em assembleia geral deverá
ser aprovada pelos votos correspondentes a, pelo menos, 25 % do
capital social.

ARTIGO 18.º

2 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
um suplente, eleitos em assembleia geral, por um período de quatro
anos, podendo haver reeleição.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492594

POLÍGONO � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Professor Alberto Uva, 2-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4003/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504550896; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20001212.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 31 de Agosto de 2000.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492578

ANTÓNIO MENDES FERREIRA & FILHO, L.DA

Sede: Bela Curral, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3471/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503658707; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/20001121.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 69 000 000$,
subscrito pelos sócios, em dinheiro, passando para 70 000 000$, e
alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 70 000 000$ e encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo:
uma no valor de 48 500 000$, pertencente ao sócio António Men-
des Ferreira, e duas no valor de 10 750 000$ cada, pertencente uma
a cada um dos sócios Maria Odete Neto Rodrigues Ferreira e Antó-
nio Pedro Rodrigues Ferreira.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492608

AFONSO & NEVES, L.DA

Sede: Rua de Berlim, 75, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3310/
950621; identificação de pessoa colectiva n.º 501114692; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
38/20001205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Luís Manuel Neves dos Santos,
por renúncia, em 31 de Maio de 1998.

14 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492616

ESCRITAL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Castilho, 31, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2962/
930224; identificação de pessoa colectiva n.º 502929669; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
8/20001204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Ana Isabel Lã Fernandes Correia,
por renúncia, em 16 de Setembro de 2000.

14 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492624

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS � DR.A MARIA
DE LURDES RUFINO FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos, lotes 2 e 3, rés-do-chão,
esquerdo e direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1587/
830622; identificação de pessoa colectiva n.º 501430725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 31/20001128.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a redenominação para euros e foi alterado o contrato, quanto ao
artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2800 euros,
pertencente sócia Maria de Lurdes Rufino Francisco Batista Ferreira,
e outra de 2200 euros, pertencente ao sócio António Batista Fer-
reira.

Foi depositado o contrato actualizado.

13 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 13492632

DOMUSOLO � COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Arneiro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4291/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505254247; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 52/20001212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 12 de Dezembro de 2000, exarada a fl. 20 do livro n.º 35-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre Alexandre
Manuel Figueira Gonçalves Martins, Manuel Vítor Gameiro de Sousa
e Jorge Manuel dos Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOMUSOLO � Compra e Ven-
da de Bens Imobiliários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio do Arneiro, freguesia de
São Pedro, concelho de Faro, com endereço postal na caixa posta
n.º 222/A.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão e administração de
imóveis. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 105 000 euros (equivalente a
21 050 610$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de três quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
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 três gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492870

INSELMAT � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Avenida da República Federal Alemã, bloco C-4,
loja direita, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4293/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505254271; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 54/20001212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escritu-
ra de 12, de Dezembro de 2000, exarada a fl. 29 do livro n.º 35-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre João Manu-
el Guerreiro Costa e Joaquim Manuel Ramos Nogueira Guerreiro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INSELMAT � Comércio e Ins-
talação de Materiais Eléctricos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República Federal
Alemã, Bloco, C-4, loja direita, na cidade e concelho de Faro, fre-
guesia da Sé.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e instalação de
materiais eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, ar condicionado,
iluminação, telefónicos, de vigilância, informáticos e energias reno-
váveis, nomeadamente eólica e solar.

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 suplementares de
capital até ao montante global de 25 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492861

GUERREIRO & SANTOS � COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Sede: Centro Comercial de Santo António, Rua de Santo
António, 25, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3080/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503136856; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 12/20001204.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$, subs-
crito pelos sócios, em dinheiro, passando para 5000 euros, e foi altera-
do parcialmente o contrato, quanto ao artigo 5.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
de 4900 euros, pertencente ao sócio Carlos Jorge Sequeira Simões,
e outra no valor de 100 euros, pertencente à sócia Natércia dos Santos
Sequeira Simões.

Foi depositado o contrato actualizado.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492560

EQUIPA DE TURISMO � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Urbanização do Bom João, Rua de José de Matos,
lote 5, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3963/
980831; identificação de pessoa colectiva n.º 503704253; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 51/20001212.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 14 048 200$,
subscrito pelos sócios, em dinheiro, passando para 100 000 euros, e
foi alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros e encontra-se dividido em
três quotas: uma de 70 000 euros, pertencente à sócia Maria Eduar-
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da Simões Neves; outra de 20 000 euros, pertencente sócia Lídia
Maria Simões das Neves, e outra de 10 000 euros, pertencente ao
sócio Miguel Ramalho do Souto Gonçalves.

Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 11427990

C. R. A. E. � CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÕES
E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Travessa da Mota, 12, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3936/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504475274; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20001214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 25 000
euros, ambas pertencentes ao sócio Pedro Miguel Pereira Tavares.

Foi depositado o contrato actualizado.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492705

OLHEPI � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Indústria, 199, Bordeira,
Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4292/
20001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505250519; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20001212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 12 de Dezembro de 2000, exarada a fl. 26 do livro n.º 35-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, entre Maria He-
lena Bexiga Guerreiro Pires e Olga Margarida Pinto Barra Rato, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OLHEPI � Promoção Imobiliá-
ria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, 199, aldeia
e freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária. Com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Importação, exportação, comércio, distribuição e representação de
materiais e produtos para a construção civil, equipamentos eléctri-
cos, electrónicos e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 13492683

UNIREST � GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua de Leão Penedo, Hospital Distrital de Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4298/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505234599; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20001220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 22 de Novembro de 2000, exarada a fl. 54 do livro n.º 33-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Loulé, Direcção-Geral do Registo e do Notariado, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNIREST � Gestão de Restau-
rantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Rua de Leão Penedo, Hospital
Distrital de Faro, na cidade e concelho de Faro, freguesia de São
Pedro.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurantes,
bares e similares de hotelaria, gestão hoteleira e similares de hotelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de três quotas: uma no valor nominal de 2550 euros, perten-
cente à sócia Carlos Manuel Ramires, L.da, e duas nos valores nomi-
nais de 1225 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos
sócios Leonel da Silva Gonçalves e Virgolino José Vieira Gomes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o outorgante Carlos Manuel
Diogo Ramires.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou quotas, desti-
nadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13492721

EQUIMARÃO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Pereira de Sousa, 20, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4043/
991029; identificação de pessoa colectiva n.º 502884533; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 61/20001215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as
contas em 30 de Setembro de 2000.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fá-
tima Coelho Rita do Carmo Neto. 13492691

OLHÃO

SOUSA, GAGO & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1362/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502877170; data do
depósito: 001212.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feli-
ciano da Silva Estêvão. 14198045

CORREARIA DE FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1418/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503094480; data do
depósito: 001212.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feli-
ciano da Silva Estêvão. 14198053

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

AUTO MENDONÇA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 899/970423; identificação de pessoa colectiva
n.º 503868779; data da apresentação: 001123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas dos anos de
1998 e 1999.

15 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 13396595

GUARDA

SEIA

QUEIJARIA ANTÓNIO & ARMANDO PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 678/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 504718096.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/001123.
Cessação das funções de gerente de Armando José Lopes Pessoa,

por renúncia, em 1 de Setembro de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13812262

NAPO � ACESSÓRIOS DE AUTO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 325/
910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502540419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 20 de
Novembro de 2000, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do exercício do ano de
1999.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13826492
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LEIRIA

ANSIÃO

TRANSPORTES MARCÍRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 538/
980706; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/001219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 2.º e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias nacionais e internacionais por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 25 000 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 06851983

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

SUPRIR � CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua do Major Neutel de Abreu, sem número,
Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 473/20001215; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20001215.

Certifico que, entre Alfredo José Saraiva Marcelino, Luísa Maria
Barros Brás, Nuno Miguel Lopes Pedro, Ana Patrícia Oliveira da
Cruz Lopes Pedro, Nelma Cristina Marques Tomás Boavida Marce-
lino, Sérgio Fernando Saraiva da Costa, Jorge Rui Pinto e Márcia
Cristina Rodrigues Lopes, foi constituída a sociedade comercial por
quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Suprir � Consultoria Empresa-
rial, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Major Neutel de Abreu,
sem número, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria empresarial, no-
meadamente serviços de contabilidade, fiscalidade, gestão, análise
estudos económico-financeiros, projectos e comercialização de sis-
temas informáticos e formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7000
euros (equivalente a 1 403 374$) e corresponde à soma de oito
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: quatro iguais de
500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Alfredo José
Saraiva Marcelino, Nelma Cristina Marques Tomás Boavida Marce-
lino, Ana Patrícia Oliveira da Cruz Lopes Pedro e Nuno Miguel
Lopes Pedro; três iguais de 1000 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luísa Maria Barros Brás, Sérgio Fernando Sarai-
va da Costa e Márcia Cristina Rodrigues Lopes, e uma de 2000 euros,
pertencente ao sócio Jorge Rui Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em

assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis necessários
à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definiti-
vo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � O Conservador, António Agostinho Fer-
nandes de Sá. 11172487



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 24 � 29 de Janeiro de 2001 2070-(53)

LEIRIA

IMPORTENDÊNCIA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÓVEIS ORIENTAIS, L.DA

Sede: Rua de Glória Barata Rodrigues, 222, 3.º, B,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7212/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 504791052; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20001207.

Certifico que entre:
1.º José Filomeno Caramona Ribeiro Duro, natural de Angola e

residente na freguesia de Lovelhe, concelho de Vila Nova de
Cerveira, contribuinte fiscal n.º 143627732, casado com Maria de
Lurdes Pinto Pinheiro Ribeiro Duro, sob o regime da comunhão de
adquiridos, pessoa cuja identidade verifiquei pela exibição do bilhete
de identidade n.º 7168506, emitido em 5 de Novembro de 1991, pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa;

2.º Luís Manuel Mendes Faria, natural de Angola, residente na Rua
de Glória Barata Rodrigues, 222, 3.º, B, freguesia de Marrazes, con-
celho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 126 125724, casado com Rosa
Maria Peixoto Fernandes Mendes Faria, sob o regime da comunhão
de adquiridos, pessoa cuja identidade verifiquei pela exibição do bi-
lhete de identidade n.º 7599147, emitido em 4 de Agosto de 1992,
pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa;

3.º João Manuel Carvalho do Ó, natural de Angola e residente na
Avenida de Pinhal Vidal, 62, Vale Milhaços, Corroios, SeixaL, con-
tribuinte fiscal n.º 109507363, casado com Violante Maria Gregó-
rio Toste Ó, sob o regime da comunhão de adquiridos, pessoa cuja
identidade verifiquei pela exibição do bilhete de identidade
n.º 7528213, emitido em 25 de Julho de 1996, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

 foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORTENDÊNCIA � Impor-
tação e Comércio de Móveis Orientais, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Glória Barata Rodrigues, 222, 3.º, B, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de gran-
de variedade de artigos e equipamentos, nomeadamente móveis no-
vos e ou usados, antiguidades, artigos de decoração, iluminação, ar-
tigos de conforto para o lar e similares e utilidades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas, duas do valor
nominal de 300 723$, cada uma delas pertencente a cada um dos
sócios, José Filomeno Caramona Ribeiro Duro e João Manuel Car-
valho do Ó, e uma do valor nominal de 400 964$, pertencente ao
sócio Luís Manuel Mendes Faria.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares, até ao montante máximo de duas vezes o capital social,
sendo a obrigação de entrada de cada sócio proporcional ao valor
nominal das quotas de que são titulares.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, compete ao gerente ou gerentes eleitos, de entre os só-
cios ou pessoas estranhas à sociedade, em assembleia geral.

2 � Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de
gerentes e deliberar acerca da remuneração dos mesmos.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, ficam desde
já nomeados gerentes os sócios João Manuel Carvalho do Ó e Luís
Manuel Mendes Faria, sendo sempre necessária a assinatura de am-
bos para obrigar a sociedade.

4 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, es-
tranhos ao objecto social.

6 � Fica desde já autorizada a gerência a tomar imóveis de ar-
rendamento, bem como a adquirir, permutar ou alienar veículos au-
tomóveis em nome da sociedade.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento da sociedade, gozando então os sócios
não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguin-
tes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;
e) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
f) Se, por inventário judicial ou partilha, por morte ou divórcio,

a quota for adjudicada ao interessado não sócio.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na

alínea b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 14632195

FRANGOLIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES, L.DA

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1919/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501445889; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 9/20001123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi a mesma
dissolvida e encerrada a sua liquidação, tendo a contas sido aprovada
em 15 de Novembro de 2000.

Conferida, está conforme.

21 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663740

SOLDIFER � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Vale, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5834/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504085905; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 24 e 25/20001127.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos
artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios Dina Maria Duarte Silva e Higino Manuel Ferreira Antunes.

4.º

A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663830

TRANSALBENATER TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Vale do Horto, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5250/
960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503714216; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 15/20001127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital e foi alterado parcialmente o contrato social quanto arti-
gos 4.º, 6.º e 9.º, n.º 2, os quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
do activo social, é de 50 000 euros e representa-se por duas quotas
iguais de 25 000 euros, uma de cada sócio.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 450 000 euros.

9.º

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo obrigatória a assinatura do gerente José Soares Pe-
reira Alberto, com capacidade profissional.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

20 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 14663821

BELBLOCO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, Rua de Glória Barata
Rodrigues, 223, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4766/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503417831; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
32/20001124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sede para a Zona Industrial dos Pousos, Rua de Florbela Espanca,
Edifício Ferrol, Pousos, Leiria.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663813

TRANSPORTES GROUENSE, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, 1, Grou, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6505/
990616; identificação de pessoa colectiva n.º 504456342; inscri-
ção n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 33 e 34/20001129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 9.º, n.os 1 e 2, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme  deliberação da assembleia geral, pertence ao sócio
Ramiro Ascensão Andrade, desde já nomeado gerente, com capaci-
dade profissional, ou a quem for nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, é obrigatória a assinatura de um
gerente, com capacidade profissional.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Mais certifico que cessou funções de gerente Cecília Maria de
Oliveira Gomes, por ter sido destituída em 3 de Novembro de 2000.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663988

BOM SENSO � EDIÇÕES E ACONSELHAMENTO
DE MERCADO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, lote 1, 3.º, D, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4046/
921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502870540; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/20001129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi a sede
mudada para a Rua de São Francisco, lote 1, 3.º, D, Leiria.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663996

VITÓRIA DE SOUSA & FILIPE, L.DA

Sede: Largo do Marechal Gomes da Costa, 47 e 49, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1944/
840802; identificação de pessoa colectiva n.º 501446249; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 18/20001120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, tendo sido aditado um parágrafo
único ao artigo 2.º e alterados os artigos 3.º, 5.º e 11.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socie-
dades, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigias prestações suplementares  de capi-
tal, nos termos e condições a deliberar em assembleia geral, até ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por carta registada, com aviso de recepção, expe-
dida com 15 dias de antecedência, devendo dela constar o objecto
da reunião.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663597
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MARLIS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, Charneca do Bailadouro,
Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1872/
840106; identificação de pessoa colectiva n.º 501625143; data da
apresentação: 13012000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 11589221

PRESTORE � FÁBRICA DE PRODUTOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Granja, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2429/
871016; identificação de pessoa colectiva n.º 501887326;
20000111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

30 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Alzira Marques de Oli-
veira. 14632756

LEIRIMEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada dos Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2696/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 502060662; aver-
bamento n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 18, 19 e 20/20001123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente, por terem renunciado, João Carlos Pombeiro Gaspar
e Cristina Maria Pombeiro Gaspar, em 8 de Novembro de 2000, foi
reforçado o capital social, mudada a denominação, a sede e o ob-
jecto e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos arti-
gos 1.º, 2.º, 4.º e 7.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de STALMO � Pneus e
Serviços, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no Alto do Vieiro, Quinta do Pisão,
Estrada Nacional n.º 1, na freguesia de Parceiros, concelho de Lei-
ria.

4.º

O objecto social consiste no comércio, manutenção e reparação
de veículos automóveis; comércio de peças e acessórios para veícu-
los automóveis; importação e exportação de grande variedade de
produtos.

7.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de
13 000 000$ do sócio Silvino Curado Gaspar e uma quota de
2 000 000$ da sócia Isilda de Jesus Lambuzana Pombeiro Gaspar.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663767

WCS � MOLDES, L.DA

Sede: Rua da Escola, 44-E, Pocariça, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7227/
20001214; identificação de pessoa colectiva n.º 505029740; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20001214.

Certifico que entre:
1.º Rui Manuel Ferreira da Silva, casado sob o regime da comu-

nhão de adquiridos com Dora Catarina Ferreira Fortunato da Silva,
natural da freguesia de Maceira, onde reside no lugar de Albergaria,
à Rua Nova do Moinho de Cima, concelho de Leiria, contribuinte
fiscal n.º 165326085;

2.º Wagner Ferreira Salgueiro, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria Celeste Francisco Salgueiro, natural do
Brasil, de nacionalidade brasileira, residente na Rua da Escola, 44-C,
lugar de Pocariça, dita freguesia de Maceira, contribuinte fiscal
n.º 105652873;

3.º Alberto Ferreira da Silva, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria Graciete Constâncio dos Santos, natural da
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na
Rua do Corgo Sul, 53, lugar de Comeira, freguesia e concelho da
Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 120457830;

4.º Alberto Constâncio Ferreira da Silva, casado com Paula Ale-
xandra Miguel Ferreira, no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de 25 de Abril, 22, 2.º, esquerdo, Marinha Grande;

 foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma WCS � Moldes, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Escola, 44-E, lugar de Pocariça, freguesia de Maceira,
concelho de Leiria.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
moldes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, totalmente subscrito, é de 50 000 euros,
distribuído por quatro quotas, duas do valor nominal de 22 500 euros
cada, pertencentes a cada um dos sócios Rui Manuel Ferreira da Sil-
va e Wagner Ferreira Salgueiro, outra do valor nominal de 4500
euros, pertencente ao sócio Alberto Ferreira da Silva, e outra de
500 euros, pertencente ao sócio Alberto Constâncio Ferreira da Silva.

2 � O capital encontra-se realizado em 50 %, correspondendo a
50 % de cada uma das referidas quotas, devendo o restante capital
ser realizado até ao dia 29 de Junho de 2000, a contar desta data.

3 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao máximo igual ao décuplo do
capital social existente à data de deliberação e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, entre sócios, é livre; porém a favor de estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, que terá direi-
to de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo, o qual deverá ser exercido no prazo de 15 dias a contar da
sua comunicação, que deverá ser feita por carta registada com aviso
de recepção, com todas as condições de cedência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou não só-
cios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes Rui Manuel Ferreira da Silva, Wagner Ferreira
Salgueiro e Alberto Constâncio Ferreira da Silva, todos já identifica-
dos.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou representante do
interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher de entre si um que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa, ficando desde já autorizada a divisão de quotas entre herdeiros,
salvo se desejarem que a quota seja amortizada pelo valor calculado
de acordo com o último balanço.

A designação ou nomeação do representante de todos os herdei-
ros deverá ser participada à sociedade por meio de carta registada
assinada por todos os que fizerem maioria na votação, sem que não
verifique tal representação.
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ARTIGO 7.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência ou insolvência do sócio, judicialmente decretada e não

suspensa;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou procedimento cautelar, ou quando, por qualquer motivo, tiver sido
sujeita a apreensão ou se deva proceder à venda, arrematação ou
adjudicação em qualquer processo judicial, fiscal ou administrativo
ou for dada em caução de obrigações que o titular da quota assuma
sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

d) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
e) Por exoneração ou exclusão de qualquer sócio.

ARTIGO 8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando a
gerência desde já autorizada à aquisição de equipamento e instalação da
sede social, procedendo ao levantamento de quantias da conta aberta
em nome da sociedade, para liquidação de despesas com a sua constitui-
ção e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 14632691

FRANCISCOS � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Sede: Rua de Titto Larcher, lote 8, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5030/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503702803; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/20001212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
reconduzidos para o quadriénio de 2000-2003, os seguintes órgãos
sociais:

Administrador único: Manuel da Conceição Francisco, casado;
Fiscal único: Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas; fiscal suplente � José Barata Fernandes, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 3 de Abril de 2000.

28 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 14632381

SERTECON � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Glória Barata Rodrigues, 219-C, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4522/
940707; identificação de pessoa colectiva n.º 503232645; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 23/20001123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi encerrada
a liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 20 de Julho de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 14663775

RAMIRO FERNANDES � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, 22, rés-do-chão,
Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4745/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503397393; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 32/20001207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi designada
gerente Luísa Maria Aleixo Rodrigues Fernandes Miranda, casada.

Data da deliberação: 31 de Outubro de 2000.

15 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 14632268

LISBOA

ALENQUER

SIGRO-RENT � COMÉRCIO E ALUGUER DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1642/
001115; identificação de pessoa colectiva n.º 505164787; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/151100.

Certifico que, em 13 de novembro de 2000, entre SIGROTAL �
SGPS, S. A., e SIGROTAL � Comércio de Automóveis, S. A., foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SIGRO-RENT � Comércio e
Aluguer de Viaturas, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1,
Quinta do Alconchel, freguesia do Carregado, do concelho de Alen-
quer, e durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no aluguer, compra e revenda de veículos
motorizados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 80 000
euros, pertencente à sócia SIGROTAL � SGPS, S. A., e outra de
20 000 euros, pertencente à sócia SIGROTAL � Comércio de Au-
tomóveis, S. A.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode constituir mandatários, nos termos e para os
efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade pertence a um ge-
rente.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio José Alexandre Go-
mes Pedro, casado, residente na Rua dos Ameixiais, 13, Ribafria,
Alenquer.

§ 2.º Para obrigar a sociedade, activa e passivamente, em todos
os actos e contratos, em juízo e fora dele, é suficiente a assinatura
de um gerente ou procurador nomeado.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, depende do consenti-
mento da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar
e cada um dos sócios em segundo lugar.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386916

ALENFER � COMÉRCIO MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 594/
890911; identificação de pessoa colectiva n.º 502216832; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/001212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
do reforço de capital e alteração parcial do contrato, sendo a im-
portância do aumento proveniente da incorporação de reservas li-
vres, subscrito por cada um dos sócios: João António Travessa Gre-
gório, casado com Natércia Maria Figueiredo Gomes Gregório, no
regime da comunhão de adquiridos, e Fernando José Ferreira Lopes,
casado com Maria de Lurdes da Cruz Machado Lopes, no regime da
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comunhão de adquiridos, com a quantia de 4 512 050$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros
uma de cada sócio, João António Travessa Gregório e Fernando José
Ferreira Lopes.

Conferida, está conforme.

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

12 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172405

DECMA � FAIANÇAS DA ABRIGADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1225/
970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503954543; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/001222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do conselho de administração do Dr. João
Miguel Gorjão Henriques de Brito, por renúncia, comunicada em 30
de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12182125

SAPATARIA ABRICLASSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1255/
971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504003178; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/001219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da sua liquidação, tendo as contas sido
aprovadas em 15 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172456

SAPATARIA ABRICLASSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1255/
971128; identificação de pessoa colectiva n.º 504003178; data da
entrega dos documentos: 000822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao ano de 1999.

22 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386916

SERRALHARIA CIVIL DE JORGE CIPRIANO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1652/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505222272; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001219.

Certifico que, em 27 de Novembro de 2000, por Jorge Paulo da
Graça Cipriano, casado com Maria de Lurdes Ferreira Ramalho
Cipriano, no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Civil de Jorge Cipriano �
Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Vaz Mon-

teiro, 152-C, 6.º, esquerdo, no Carregado, freguesia do Carregado,
concelho de Alenquer.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir delegações e su-
cursais em todo o território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, está representado por uma quotas, sendo o seu valor nominal
de 10 000 euros, pertencente ao sócio único Jorge Paulo da Graça
Cipriano.

ARTIGO 4.º

 A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único Jorge Paulo
da Graça Cipriano e pela não sócia Maria de Lurdes Ferreira Rama-
lho, casada, residente na Rua de Vaz Monteiro, 152-C, 6.º, esquer-
do, no Carregado, freguesia do Carregado, concelho de Alenquer, desde
já nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um
deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em operações bancárias de crédito e de débito, bem como em juízo
e fora dele.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado para fazer face a despesas de instalação da sociedade,
compra de material e equipamentos e outras relacionadas com o
objecto social.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172430

TÁXI ROSA CAETANO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1578/
000706; identificação de pessoa colectiva n.º 504997297; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/001220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação de gerente, por deliberação de 14 de Dezembro de 2000,
de José Domingos Paulino, casado.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172472

IMOBORDIAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1654/
001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505086697; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/001222.

Certifico que, em 11 de Dezembro de 2000, entre Fernando Fer-
reira Dias, divorciado, e Francisco de Jesus Borges, casado com Fi-
lomena do Carmo Santos Borges, no regime da comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma IMOBORDIAL � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem sede social na Praceta de Pedro Álvares
Cabral, lote 2, rés-do-chão, no Carregado, freguesia do Carregado,
concelho de Alenquer.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de urbanização e cons-
trução, investimentos imobiliários, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros que corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 24 � 29 de Janeiro de 20012070-(58)

4.º

Os sócios podem deliberar que sejam exigidas prestações suple-
mentares até um terço do capital social detido por cada sócio.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, é
conferido o direito de preferência.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será desempe-
nhada pelos sócios, desde já nomeados gerentes.

7.º

Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e con-
tratos, em juízo e fora dele, é necessária a assinatura conjunta de
dois gerentes.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da ou outro meio idóneo, com aviso de recepção, dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica autorizada a efectuar o levantamento da totalida-
de da quantia do depósito legal efectuado no Montepio Geral, nos
termos do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

22 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172464

SOCIROR � SOCIEDADE IBÉRICA DE ROCHAS
ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 693/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 502539283; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/001207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 8.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, compete ao sócio José Daniel Nobre Bernardino, já
designado gerente.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente José Daniel
Nobre Bernardino.

3 � A assembleia geral deliberará sobre a remuneração do geren-
te, que poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos
lucros.

4 � Fica proibido ao gerente assinar em nome da sociedade quais-
quer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente fianças e avales.

Conferida, está conforme.

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

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11387009

CONTAS E NÚMEROS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1278/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504052942; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 4 e 6/000921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente por parte dos ex-sócios António
Manuel Abreu e Fernanda Pereira Gomes Couveiro Abreu, por re-
núncia em 10 de Agosto de 2000.

Que foi registado o reforço de capital e a alteração parcial do
contrato, sendo a importância do aumento realizada em dinheiro,
subscrita pelo sócio Luís Aires da Costa, casado com Maria Manuela
da Conceição Manuel na comunhão geral, com a quantia de 300 000$,
e pelo sócio Filipe Manuel Sousa Carapetinho, solteiro, com a quan-
tia de 1 300 000$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
2 200 000$, representado por duas quotas: uma de 1 650 000$ do
sócio Filipe Manuel Sousa Carapetinho e uma de 550 000$ do sócio
Luís Aires da Costa.

Conferida, está conforme.

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

2 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11387033

CONTAS E NÚMEROS � SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1278/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504052942; data da
entrega dos documentos: 001107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12184004

CULTAZA � COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1653/
001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505219204; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/001221.

Certifico que, em 23 de Novembro de 2000, por Francisco Rafael
Pinheiro Páscoa, casado com Marina Júlia Teixeira Sequeira da Sil-
va na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CULTAZA � Comércio de
Produtos Agrícolas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Damião de Góis, 4, Casal Pinheiro, freguesia do Carregado, conce-
lho de Alenquer.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e, bem assim, criar sucursais, filiais ou agências ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de factores de produção
para a agricultura por grosso e a retalho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota do valor nominal de 5000
euros, pertencente ao único sócio Francisco Rafael Pinheiro Pás-
coa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade será desig-
nada por decisão do único sócio.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelo
único sócio e poderá ser exercida por estranhos à sociedade.

3 � São desde já designados gerentes o sócio Francisco Rafael
Pinheiro Páscoa e a não sócia Marina Júlia Teixeira Sequeira da Silva
Páscoa, casada, residente na Rua de Damião de Góis, 4, Casal Pi-
nheiro, Carregado, Alenquer.
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4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de ac-
tos.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social, com observância de forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nos termos que forem fixados em assembleia geral.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172421

M. C. ELVAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1541/
000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504828975; inscri-
ção n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 6, 7 e 8/001218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Que foi registada a designação como gerente, por deliberação
de 1 de Março de 2000, de Filipe Alberto Mendes de Resende Elvas,
casado.

2.º Que foi registada a cessação de funções de gerente por parte
de Filipe Alberto Mendes de Resende Elvas, por deliberação de 2 de
Outubro de 2000, por destituição, com efeitos reportados a 3 de
Outubro de 2000.

3.º Que foi registada a designação como gerente, por deliberação
de 2 de Outubro de 2000, de Ana Cristina Coelho Barbosa, solteira,
com início em 1 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172448

CEMFRA � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E RECUPERAÇÃO
DE ALDEIA GAVINHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1315/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504277170; data da
entrega dos documentos: 001130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

30 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378786

VIÇOSUS II � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 956/
940531; identificação de pessoa colectiva n.º 503208132; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/001130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução de sociedade e encerramento da sua liquidação, tendo as
contas sido aprovadas em 7 de Julho de 2000.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379723

SOCIEDADE  AGRO-PECUÁRIA DA BOIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 459/
860430; identificação de pessoa colectiva n.º 501660682; data da
entrega dos documentos: 001010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

10 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11379642

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA BOIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 459/
860430; identificação de pessoa colectiva n.º 501660682; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 6/001130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
designação como gerente, por deliberação de 10 de Novembro de
2000, de António José Lourenço Viçoso, casado.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386967

ALENGADOS � SOCIEDADE DE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 294/
790803; identificação de pessoa colectiva n.º 500856907; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/001206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente por parte de Manuel Lopes Fernan-
des da Silva, por renúncia, com efeitos reportados a 1 de Junho de
2000.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386983

COOPQUER � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DE ALENQUER, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 614/
860110; identificação de pessoa colectiva n.º 501192891; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 1/001215.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe, foi registada
a designação da direcção para o quadriénio de 2001-2004, por deli-
beração de 5 de Dezembro de 2000.

Membros efectivos: presidente � Vítor Manuel Alves, casado; vice-
-presidente � João Carlos Ramalho Carreira, casado; secretários �
Paulo Jorge Grilo Cardoso Amaral, casado, Joaquim Alberto Silva
Rocha Alexandre, casado, e Pedro Miguel da Costa Rabaço Rocha,
casado.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172200

RIBEIRO & CUNHA � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1070/
951025; identificação de pessoa colectiva n.º 503517143; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/001213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução do órgão de administração � administrador único: Lu-
cília Maria Ferreira Ribeiro, solteira, por deliberação de 21 de De-
zembro de 1999, para o quadriénio de 1999-2003.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172170
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QUINTA DA CORTEZIA, VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 516/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 501931627; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 10 e 11/001206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Que foi registada a cessação das funções dos membros do ór-
gão de fiscalização.

Fiscal único: efectivo � Pedro Leandro & António Belém, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Pe-
dro Manuel da Silva Leandro, casado, revisor oficial de contas; su-
plente � Patrício Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Patrício Mimoso, casado,
revisor oficial de contas.

2.º Que foi registada a designação dos membros do órgão de fisca-
lização, por deliberação de 3 de Novembro de 2000.

Fiscal único: efectivo � Martinez, Carvalheda, Plácido & Asso-
ciado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo
Dr. Luís Fernando Gongo Carvalheda, casado, revisor oficial de
contas; suplente � Plácido Norberto dos Inocentes, casado, revisor
oficial de contas.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172120

CORTEZIA IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1565/
000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504999559; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 12 e 13/001206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Que foi registada a cessação das funções dos membros do ór-
gão de fiscalização.

Fiscal único: efectivo � Pedro Leandro & António Belém, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Pe-
dro Manuel da Silva Leandro, casado, revisor oficial de contas; su-
plente � Patrício Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Joaquim Patrício da Silva,
casado, revisor oficial de contas.

2.º Que foi registada a designação dos membros do órgão de fisca-
lização, por deliberação de 3 de Novembro de 2000.

Fiscal único: efectivo � Martinez, Carvalheda, Plácido & Asso-
ciado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo
Dr. Luís Fernando Gongo Carvalheda, casado, revisor oficial de
contas; suplente � Plácido Norberto dos Inocentes, casado, revisor
oficial de contas.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 12172138

FERMECA � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

(anteriormente FERMECA � CEDÊNCIA
DE TRABALHADORES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 799/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502850248; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/001109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital e a alteração parcial do contrato, sendo a impor-
tância do aumento, realizado em dinheiro, subscrita por cada um dos
sócios: Paulo Jorge Pereira dos Santos Ferreira e Isabel Gaspar Bar-
reto Ferreira, casados entre si no regime da comunhão de adquiri-
dos, com a quantia de 1 750 000$; pelo sócio Jorge Manuel Ferreira
Lagarto, divorciado, com a quantia de 1 500 000$, e dada nova
redacção aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de FERMECA � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da

2.º

A sede social da sociedade é na Praceta de João Gonçalves Zarco,
lote 51, rés-do-chão, direito, na vila e freguesia do Carregado, con-
celho de Alenquer.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de três quotas dos sócios, do
seguinte modo: Paulo Jorge Pereira dos Santos Ferreira e Isabel
Gaspar Barreto Ferreira, cada um deles uma quota de 4 000 000$, e
Jorge Manuel Ferreira Lagarto, uma quota de 2 000 000$.

Conferida, está conforme.

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

17 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182400

RESCOUTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1631/
001023; identificação de pessoa colectiva n.º P505165490; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001023.

Certifico que, em 10 de Outubro de 2000, entre a sociedade Cons-
truções Ramalho Couto, S. A., e António Fernando Pereira Couto,
casado com Maria Alberta Estrelinha Pacheco Couto no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RESCOUTO � Actividades Hotelei-
ras e Similares, L.da

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua do 1.º de Maio, 4-C, na vila e freguesia do Car-
regado, concelho de Alenquer.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, criar formas locais de repre-
sentação no País ou no estrangeiro, designadamente estabelecimen-
tos, filiais e sucursais.

ARTIGO 3.º

Terá como objecto actividades de hotelaria, restauração e turis-
mo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e representado por nu-
merário, é de 100 000 euros, representado por duas quotas, sendo
uma da sócia Construções Ramalho Couto, S. A., no valor de 95 000
euros, e outra do sócio António Fernando Pereira Couto, no valor
de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação e
vinculação, será confiada ao sócio António Fernando Pereira Couto,
desde já designado gerente, por direito especial.

2 � A aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imó-
veis, bem como a aquisição, oneração e a locação de estabelecimen-
to comercial, e ainda a subscrição ou aquisição de participações
noutras sociedades e a sua alienação ou oneração, é da competência
da gerência da sociedade, sem necessidade de deliberação da assem-
bleia geral.

3 � Ao gerente António Fernando Pereira Couto é consentido o
exercício de comércio, ou de cargos de administração em outras
sociedades, inclusive em actividades concorrentes com as da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas quando:
a) Por acordo com o titular;
b) No caso de arresto, arrolamento, penhora, inclusão em massa

falida ou insolvente e venda judicial;
c) No caso de extinção da sócia Construções Ramalho Couto, S. A.,

podendo neste caso fazê-la adquirir por um sócio, ficando desde já o
sócio António Fernando Pereira Couto com direito de preferência;

d) O valor da amortização será determinado pelo último balanço,
a pagar em duas prestações semestrais.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões das as-
sembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume as despesas com a sua constituição, e as ope-
rações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que a ge-
rência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento do capital social
depositado à ordem da sociedade, para o pagamento das referidas
despesas e a aquisição de bens e equipamentos para prossecução do
seu objecto.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182273

COTIMO � IMOBILIÁRIA DE COMPRA E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1632/
001023; identificação de pessoa colectiva n.º P505144433; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1; número e data da
apresentação: 3/001023.

Certifico que, em 10 de Outubro de 2000, entre a sociedade Cons-
truções Ramalho Couto, S. A., e António Fernando Pereira Couto,
casado com Maria Alberta Estrelinha Pacheco Couto no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COTIMO � Imobiliária de Compra e
Venda, L.da

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua do 1.º de Maio, 4-C, na vila e freguesia do Car-
regado, concelho de Alenquer.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, criar formas locais de repre-
sentação no País ou no estrangeiro, designadamente estabelecimen-
tos, filiais e sucursais.

ARTIGO 3.º

O objecto é a actividade de compra, para revenda, de bens imó-
veis, investimentos e administração de propriedades.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e representado por nu-
merário, é de 100 000 euros, representado por duas quotas, sendo
uma da sócia Construções Ramalho Couto, S. A., no valor de 95 000
euros, e outra do sócio António Fernando Pereira Couto, no valor
de 5000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação e
vinculação, será confiada ao sócio António Fernando Pereira Couto,
desde já designado gerente, por direito especial.

2 � A aquisição, alienação ou oneração de bens móveis e imó-
veis, bem como a aquisição, oneração e a locação de estabelecimen-
to comercial, e ainda a subscrição ou aquisição de participações

noutras sociedades e a sua alienação ou oneração, é da competência
da gerência da sociedade, sem necessidade de deliberação da assem-
bleia geral.

3 � A anterior autorização é extensível a quaisquer negócios
realizados entre a sócia Construções Ramalho Couto, S. A., e a so-
ciedade, desde que na prossecução dos respectivos objectos sociais.

4 � Ao gerente António Fernando Pereira Couto é consentido o
exercício de comércio, ou de cargos de administração em outras
sociedades, inclusive em actividades concorrentes com as da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas quando:
a) Por acordo com o titular;
b) No caso de arresto, arrolamento, penhora, inclusão em massa

falida ou insolvente e venda judicial;
c) No caso de extinção da sócia Construções Ramalho Couto, S. A.,

podendo neste caso fazê-la adquirir por um sócio, ficando desde já o
sócio António Fernando Pereira Couto com direito de preferência;

d) O valor da amortização será determinado pelo último balanço,
a pagar em duas prestações semestrais.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões das as-
sembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume as despesas com a sua constituição, e as ope-
rações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que a ge-
rência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento do capital social
depositado à ordem da sociedade, para o pagamento das referidas
despesas e a aquisição de bens e equipamentos para prossecução do
seu objecto.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182290

MOROSTA � INSTALAÇÃO DE CALEIRAS
EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1505/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504787810; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 7 e 8 e 9/001026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Que foi registada a cessação das funções de gerente por parte
do ex-sócio Sérgio Alexandre de Matos Moreira, por renúncia em 4
de Agosto de 2000.

2.º Que foi registada a alteração parcial do contrato, traduzida na
nova redacção do n.º 2 do artigo 1.º e do artigo 3.º, que fica sendo
a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de João Rodrigues

Cabrilho, 63, 3.º, esquerdo, vila e freguesia do Carregado, concelho
de Alenquer.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 2500 euros, na titularidade do sócio David
Alexandre Torcato da Costa, e uma do valor nominal de 2500 euros,
na titularidade do sócio Alfredo Alves da Costa.

Conferida, está conforme.

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

14 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182370
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ELECTROPOUSOA � SISTEMAS AUTO ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1633/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º P505175967; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001025.

Certifico que, em 19 de Outubro de 2000, entre António Martins
Cardoso, casado com Maria Alice Moreira Teixeira Cardoso no re-
gime da comunhão de adquiridos, e André Teixeira Cardoso, menor,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROPOUSOA � Sistemas Auto
Eléctricos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Professora Maria José
Jesus de Matos, 1, no lugar e freguesia de Olhalvo, concelho de
Alenquer.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

§ 2.º A gerência poderá igualmente criar agências, delegações e
sucursais em todo o território nacional, sem necessidade de delibera-
ção de qualquer órgão social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviço de insta-
lação, reparação e manutenção de sistemas eléctricos em veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 7500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António Mar-
tins Cardoso, desde já nomeado gerente, sendo bastante a sua assi-
natura  para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em operações bancárias de crédito e de débito, bem como em juízo
e fora dele.

ARTIGO 5.º

Nas cessões de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro lu-
gar, e os demais sócios, em segundo lugar, têm direito de preferên-
cia, pelo que lhes deverá ser comunicado o negócio por carta regis-
tada, com a identificação do interessado, preço e condições
pretendidas.

§ único. O direito de preferência apenas será usado no prazo de
30 dias a contar da comunicação.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos seguintes casos:
1 � Por falecimento de um sócio, de acordo com os herdeiros;
2 � Em situações de falência, insolvência ou interdição de um

sócio, judicialmente decretada e não suspensa;
3 � Em caso de iminente ou efectiva penhora, arresto, arrola-

mento ou providência cautelar que tenha por objecto qualquer quo-
ta, ou desde que, por qualquer forma, a quota fique sujeita a depósito
ou administração judicial;

4 � Não optando pela amortização da quota, e enquanto a mes-
ma se mantiver indivisa, os herdeiros de um sócio falecido nomea-
rão um de entre si que a todos represente na sociedade.

Disposição transitória

Fica desde já a gerência autorizada a levantar o capital social
depositado, para fazer face a despesas de instalação da sociedade,
compra de material e equipamentos e outras relacionadas com o
objecto social.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182362

TAPAL � TRACTORES, PEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 493/
870717; identificação de pessoa colectiva n.º 501853740; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 3 e 6/001116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Que foi registada a cessação de funções de gerente por parte
do ex-sócio Orlando Vicente Correia, por renúncia em 19 de Junho
de 2000.

2.º Que foi registado o reforço de capital e a alteração parcial do
contrato, sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro,
subscrita por cada um dos sócios: João Francisco Ferreira Bizarro,
casado com Maria Gabriela d�Assunção Bizarro, no regime da co-
munhão de adquiridos, Joaquim José Neves Frazão, casado com Maria
Luísa Penetra Ramos Frazão, no regime da comunhão de adquiridos,
com a quantia de 4 137 652$50, e pelo sócio Ernestino Coelho
Moreira, com a quantia de 2 758 435$, e dada nova redacção aos
artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 70 000 euros e corresponde à soma das se-
guintes quotas: duas de 26 250 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios João Francisco Ferreira Bizarro e Joaquim José Neves
Frazão, e uma de 17 500 euros, pertencente ao sócio Ernestino
Coelho Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes que serão nomeados em assembleia geral.
Os gerentes auferirão a remuneração que for deliberada em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de três gerentes.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182109

EUROCER � INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 676/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502018313; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 2/001030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital e foi alterado parcialmente o contrato social, sendo
a importância do aumento realizado por incorporação de reservas
das quais quanto às importâncias de: 1091,36 euros, para aumento
do valor nominal das acções e consequente redenominação do capi-
tal; 5400 euros para arredondamento e renominalização das acções
existentes; 50 000 euros mediante a emissão de 10 000 novas ac-
ções de 5 euros cada uma, na proporção de: 5100 acções ordinárias
da categoria A; 2450 acções ordinárias da categoria B; 2450 acções
preferenciais sem voto, atribuídas na proporção de uma acção por
cada 54 acções detidas, e dada nova redacção ao artigo 5.º, n.os 1 e
2, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
2 750 000 euros, representado por 550 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada, representado do seguinte modo: 280 500
acções ordinárias da categoria A; 134 750 acções ordinárias da ca-
tegoria B, e 134 750 acções preferenciais sem voto.

2 � O capital social poderá ser aumentado em qualquer altura,
por uma ou mais vezes, até ao montante de 3 500 000 euros por
entradas em dinheiro, mediante simples deliberação do conselho de
administração.

A repartição das novas acções dever-se-á efectuar com observân-
cia da repartição estabelecida no n.º 1 do presente artigo entre ac-
ções ordinárias da categoria A, acções ordinárias da categoria B e
acções preferenciais sem voto.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 12182435

DEMOL E CONSTROI � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1651/
001212; identificação de pessoa colectiva n.º 505262169; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/001212.

Certifico que, em 11 de Dezembro de 2000, por Daniel Monteiro
Henriques, solteiro, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEMOL e CONSTROI � Cons-
truções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Principal, Guizanderia,
freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Prestação de serviços de aterros, desaterros e demolições. Aluguer
de máquinas de construção e agrícolas. Fabrico de blocos e produtos
em betão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 12172197

CEMFRA � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E RECUPE-
RAÇÃO DE ALDEIA GAVINHA, SOCIEDADE UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1315/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504277170; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/001206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital e foi alterado parcialmente o contrato social com
redenominação do capital para euros, sendo a importância do au-
mento realizado em dinheiro, subscrita pela única sócia Susete da
Conceição Santos Batista, casada com António Manuel Marques
Batista, no regime da comunhão de adquiridos, com a quantia de
1 604 820$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes do activo social, é de 10 000 euros,
representado por uma única quota pertencente à sócia.

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

Conferida, está conforme.

5 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386991

PASTELARIA FREI JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1192/
970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503848190; data da
entrega dos documentos: 001122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

22 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378697

CERÂMICA DE SÃO SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 216/
740824; identificação de pessoa colectiva n.º 500062102; data da
entrega dos documentos: 001106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378689

D. C. B. � DISTRIBUIÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1367/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 503080802; data da
entrega dos documentos: 000713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

13 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11378140

TRANSPORTES MACUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 757/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502397705; data da
entrega dos documentos: 20000817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva o relatório de gestão, as contas de exercí-
cio e demais documentos da prestação de contas, devidamente apro-
vados, relativos ao exercício de 1999.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11399643
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3 SOIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1649/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º P505190842; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001129.

Certifico que, em 9 de Novembro de 2000, entre Maria Filomena
dos Santos Franco Mourão e Gastão Luís Ribeiro Mourão, casados
entre si no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 3 Sois � Indústria e Comércio
de Produtos de Campismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Vis-
conde, lote 42, Casais da Marmeleira, freguesia de Cadafais, conce-
lho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de mate-
rial de campismo, caravanas, e autocaravanas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11386932

PECHINCHA AMARELA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1650/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º P505185768; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/001211.

Certifico que, em 16 de Novembro de 2000, entre Rosa Fernan-
des Pereira Ribeiro e Alberto de Jesus Ribeiro, casados entre si no
regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pechincha Amarela � Comér-
cio de Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão-Tenente Oli-
veira e Carmo, 2, rés-do-chão, direito, freguesia do Carregado, con-
celho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de adornos
para o lar, bijutaria, quinquilharia, artigos de decoração, brindes,
artigos de papelaria, produtos alimentares, artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Rosa Fernandes Perei-
ra Ribeiro.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

11 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Gra-
ça Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 11387017

ARRUDA DOS VINHOS

JOMIPE � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 496/001024; identificação de pessoa colectiva
n.º 503711985; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
1/001024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

2.º

A sede social é no lugar de Horta dos Velhos, freguesia de Cardosas,
concelho de Arruda dos Vinhos.

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

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2000. � A Conservadora Interina, Maria Isabel
de Oliveira Rebelo. 09281487

AZAMBUJA

VIAESTE � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Azambuja. Matrícula n.º 359/
930916; identificação de pessoa colectiva n.º 503078611; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/20000721; data da
prestação de contas: 11092000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe:
a) Foi registada a alteração parcial do contrato com aumento de

capital na quantia de 7 500 000$, subscrito em dinheiro, tendo sido
alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 13 500 000$ e
corresponde à soma das seguintes quotas: três do valor nominal de
3 500 000$, uma de cada um dos sócios José de Seixas Figueiredo,
António de Almeida Sousa e Honório de Seixas Figueiredo, e duas
do valor nominal de 1 500 000$, uma de cada um dos sócios Ma-
nuel Augusto Duarte Fernandes e António Filipe Campos Domin-
gues.

 b) Que foi feita a prestação de contas da sociedade em epígrafe,
com referência ao exercício de 1999, tendo ficado depositado em
pasta os documentos anotados sob o n.º 19.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 07481764

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EDICOMPRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4789/940922; identificação de pessoa colectiva
n.º 503269166; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 1999

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.   10954457

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23; número e
data da apresentação: 2/20001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por averba-
mento ao registo do projecto de cisão simples, foi registado o se-
guinte:

Aprovado.
Data: 30 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma.   13464124

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
21/20000913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Projecto de cisão simples por destaque de parte do património e
constituição de uma nova sociedade.

Sociedade a constituir: Banif Ascor, Sociedade Corretora, S. A.
Sede: Lisboa, Rua da Conceição, 131, 3.º e 4.º, freguesia de São

Nicolau.
Objecto:
a) O recebimento de ordens dos investidores para a subscrição ou

transacção de valores mobiliários, incluindo a respectiva execução

por si ou através de outro intermediário financeiro legalmente ha-
bilitado para o efeito;

b) A abertura e movimentação das contas de depósito de valores
mobiliários titulados e de registo de valores mobiliários escriturais,
bem como a prestação de serviços relativos aos direitos inerentes
aos mesmos valores;

c) A gestão de carteiras de valores mobiliários pertencentes a
terceiros, tendo em vista assegurar tanto a administração desses
valores e, nomeadamente, o exercício dos direitos que lhes são ine-
rentes, como se os seus titulares expressamente o autorizem, a re-
alização de quaisquer operações sobre elas;

d) Todas as actividades legalmente permitidas, designadamente pelo
Código de Valores Mobiliários e demais legislação regulamentar em
vigor aplicável às sociedades corretoras.

Capital: 250 000 euros.
Alterações a introduzir no contrato da sociedade cindida.
Firma: BANIF � Banco de Investimento, S. A.
Sede: Lisboa, Avenida de José Malhoa, lote 1792, freguesia de São

Sebastião da Pedreira.
Objecto: exercício da actividade bancária, o qual será prosseguido

mediante a prática de todos os actos e operações legalmente permi-
tidos aos bancos.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12212687

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20; número e
data da apresentação: 34/20001204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do vogal do conselho de administração, José
António Vinhas Mouquinho, por renúncia, em 12 de Setembro de
2000, com efeitos a partir desta data.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11021624

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
2/20000512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação, por deliberação de 14 de Abril de 2000, dos adminis-
tradores Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz, resi-
dente na Avenida do Infante Santo, 55, 2.º, direito, Lisboa, e
Trevenen Paulo John Marreiros Leite Morris-Grantham, residente
na Rua de Santo António da Glória, 81, Lisboa, para o triénio em
curso de 2000-2002.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12290874

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; inscrição n.º 20,  averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 20 e inscrição n.º 21; números e data das apresentações: 2, 3
e 4/20000411.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 200-2002, por
deliberação de 15 de Março de 2000.

Conselho de administração: presidente � Eduardo Fernando
Amaro dos Santos, residente na Avenida do Marquês de Tomar, 92,
3.º, Lisboa; vogais: José António Vinhas Mouquinho, residente na
Rua de Gago Coutinho, 3, 1.º, Odivelas, e Bernardo Manuel Corrêa
Gonçalves, residente na Rua das Margaridas, 131, Cascais;

Conselho fiscal: presidente � Carlos Alberto Rosa, residente na
Rua de Vicente Arnoso, 80, rés-do-chão, Estoril; vogais: João Car-
los Ferreira Mendes Moreira, residente na Rua do Poeta Bocage, 10,
4.º, direito, Lisboa, e Alves da Cunha, A. Henriques & A. Dias,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplentes � José Duarte
Assunção Dias, revisor oficial de contas, residente na Urbanização
da Portela, lote 127, 10.º, direito, Sacavém, e Rui Manuel Braga
Almeida, residente na Rua de Moçambique, 1, 2.º, direito, Lisboa.

Cessação de funções do administrador Bernardo Manuel Corrêa
Gonçalves, por renúncia, em 27 de Março de 2000.

Designação por cooptação, em 29 de Março de 2000, do admi-
nistrador Nuno José Roquette Teixeira, residente na Praceta de Jo-
aquim Ereira, 9, Cascais.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12613347

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 18; números e data das apresentações: 22, 23 e 24/991202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do presidente do conselho de administração:
Abílio Agostinho de Sousa, por renúncia, em 26 de Maio de 1999,
passando o vogal Eduardo Fernando Amaro a exercer o cargo de
presidente do conselho de administração, em 4 de Novembro de 1999.

Designação de administrador, em 4 de Novembro de 1999, de
Bernardo Manuel Corrêa Gonçalves, residente na Rua das Margari-
das, 131, Cascais.

Prazo: até final do triénio de 1997-1999.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11351497

BBV INTERACTIVOS (PORTUGAL) � SOCIEDADE
FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4781/940920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530588; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 13 e 14/001018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/001018.
Cessação de funções dos membros do conselho de administração,

por renúncia, em 31 de Agosto de 2000.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

9 � Apresentação n.º 14/001018.
Designação do conselho de administração, em 7 de Setembro de

2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente � Abílio Agostinho de

Sousa, residente na Rua dos Lagares d�El-Rei, 21, 5.º, direito, Lis-
boa; vogais � João José Roxo, residente na Praceta de São Pedro,
1, 2.º, direito, Loures; Luís Manuel Cachudo Nunes, residente na
Avenida de Luís Bivar, 85, 1.º, direito, Lisboa; Maria Julieta Aguiar
Neves de Azevedo, residente na Rua da Ilha dos Amores, lote 4220,
Loures, e Aníbal Armando Martins Costa, residente na Rua do
Quelhas, 20, 1.º, esquerdo, Lisboa.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12107182

BBV INTERACTIVOS (PORTUGAL) � SOCIEDADE
FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4781/940920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530588; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8, inscrição
n.º 10, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 10, inscrição n.º 11; números e data das apresenta-
ções: 17, 18, 19, of. e 20/20002811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 17/20001128.
Cessação de funções do vogal e do suplente do conselho fiscal,

respectivamente, João Fernandes & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, e Figueiredo & Neves, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, por renúncia, em 21 de Dezembro de 1999.

10 � Apresentação n.º 18/20001128.
Designação, em 22 de Dezembro de 1999, do vogal e do suplente

do conselho fiscal, respectivamente, Óscar Quinta, Canedo da Mota
& Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua de Hintze Ribeiro, 524, 2.º, D, Leça da Palmeira, e
António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, Porto.

Prazo: triénio em curso de 1997-1999.
8 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 19/20001128.
Cessação de funções dos membros do conselho fiscal Manuel Jor-

ge Fonseca de Magalhães e Silva e Pedro Leite Alves, por renúncia,
em 31 de Agosto de 2000.

10 � Averbamento n.º 1, of./20001128.
Cessação de funções dos membros do conselho fiscal Óscar Quin-

ta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em 31 de Agosto de
2000.

11 � Apresentação n.º 20/20001128.
Designação do conselho fiscal para o triénio de 2000-2002, por

deliberação de 7 de Setembro de 2000.
Presidente: Nélson dos Santos Costa, com domicílio na Alameda

das Linhas de Torres, prédio 2, 1.º, esquerdo, Lisboa; vogais: Álvaro
Rosa, com domicílio na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 25,
sobreloja, esquerdo, Pontinha, e Alves da Cunha, A. Henriques & A.
Dias, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Américo Durão, 6, 8.º, esquerdo, Lisboa; suplente: José Duarte As-
sunção Dias, revisor oficial de contas, com domicílio na Rua de Luís
de Camões, 1, 10.º, direito, Portela, Loures.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12203610

BBV INTERACTIVOS (PORTUGAL) � SOCIEDADE
FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4781/940920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502530588; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
17/20001205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 1,
21.º e aditamento do n.º 3 ao artigo 20.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINANSER � Sociedade Finan-
ceira de Corretagem, S. A.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Chiado,
12, 1.º piso, freguesia da Encarnação.

ARTIGO 20.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Compete ainda ao conselho de administração designar o se-

cretário da sociedade e o seu suplente, cujo mandato, competência
e poderes são os estabelecidos na lei.
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ARTIGO 21.º

A sociedade ficará validamente obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e um mandatário;
c) Pela assinatura de dois mandatários, no âmbito e nos termos

dos correspondentes mandatos.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11021829

BARRAL � QUÍMICO SANITÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6566/970325; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 12 e 13/20000830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 12/20000830.
Cessação de funções dos administradores Werner Langlitz, João

Martins Passão Girbal e Miguel Meunier Nolasco de Almeida Cres-
po, por renúncia, em 1 de Junho, 25 de Julho e 25 de Julho de 2000,
respectivamente.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

4 � Apresentação n.º 13/20000830.
Designação de administradores para o quadriénio em curso de 1997-

-2000, por deliberação de 16 de Agosto de 2000:
Aurélio Rodriguez Membrilla, residente na Calle Sant Ildefons, 15,

Bajos, 08221 Terrassa, Espanha; Walter Werner Zywotteck, resi-
dente em Marnixiaan, 46B, 3090 Onrijse, Bélgica, e Maria João
Ribeiro Mata, residente na Avenida da Liberdade, 224, Lisboa.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  11502894

BARRAL � QUÍMICO SANITÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6566/970325; inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 25/20001109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço e redenominação do capital e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º, 3.º, 9.º e 25.º e
eliminação dos artigos 36.º, 37.º e 38.º, os quais passam a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MERCK LAB � Ma-
terial de Laboratório, S. A.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, importação e
exportação de materiais e produtos de laboratório e hospitalares e,
bem assim, de outros artigos conexos para a saúde. Fabrico, comer-
cialização, importação e exportação de produtos farmacêuticos,
dermatológicos, vacinas, veterinários, químicos e outros produtos
similares para a saúde.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrituração, é de 1 300 000 euros,
representado por 260 000 acções do valor nominal de 5 euros cada
uma.

ARTIGO 9.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada por maio-
ria simples, a sociedade poderá solicitar aos accionistas prestações
acessórias até ao montante global de 5 000 000 de euros, a efectuar
gratuita ou onerosamente, consoante for deliberado pela assembleia
geral.

2 � Os accionistas poderão fazer suprimentos à sociedade nas
condições que forem fixadas pela assembleia geral, por deliberação
tomada por, pelo menos, 50 % do capital social.

ARTIGO 25.º

A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucionada
por alguma das formas permitidas por lei, na importância de 5000
euros, a qual se manterá em todos os casos de renovação de manda-
to; porém, esta caução poderá ser dispensada ou alterada por delibe-
ração da assembleia geral que proceder à eleição e poderá ser subs-
tituída nos termos previstos na lei.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12178233

ESPECIALTUR � EMPRESA DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 618/850125; identificação de pessoa colectiva
n.º 501483470; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12294799

A. & M. BRITO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 188/880405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501883959; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12484709

ALUMÍNIOS E LOIÇAS LONG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500631158;
data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479822

APADIL � ARMADURAS, PLÁSTICOS E ACESSÓRIOS
DE ILUMINAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 469/670919; identificação de pessoa colectiva
n.º 500027315; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479741

AUTO TÁXIS NUNES & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 375/681024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500590257; data da apresentação: 27062000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12022616

AUGUSTO DE ALMEIDA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 048/750508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500317445; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479733

ANTÓNIO ALMEIDA LEAL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 380/590306; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312257; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479725

ALBERTO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 914/780317; identificação de pessoa colectiva
n.º 500749639; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479717

DIMOPE � DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 377/750819; identificação de pessoa colectiva
n.º 500341710; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma .  13479709

ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS TONY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 821/630320; identificação de pessoa colectiva
n.º 500347301; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13709259

DUPLICADOS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5917/960426; identificação de pessoa colectiva
n.º 503631540; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479776

EDITORA ULISSEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 835/540301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500090378; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479768

ALBINO MADUREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 544/610821; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509905; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12095125

ASCLÉPIO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1667/901031; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150382; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479857

ARÊDE & PINAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33880/630404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500729131; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.   13479830

ALMEIDA & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 028/690414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500502722; data da apresentação: 27062000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095184

BASTOS & RESINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 862/600704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500912459; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12095117

DIAS, LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 823/331208; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535337; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095133

BAPTISTAS & SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9084/220918; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512825; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13479865

A. M. LOPES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 208/880406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501973354; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479792

A. MIGALHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5401/950720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503458066; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095214

DIVICOMER � EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6033/960628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503671070; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095257

DATAPLOT II � DIVISÃO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7141/971230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504030434; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13746227

AUTO TÁXIS IDEAL MIDOENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 658/680624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500457204; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479806

EMPRESA DE SACOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1925; identificação de pessoa colectiva n.º 500097461;
data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13479814

BRANCO & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 191/610619; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512744; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12095281

A. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 398/600511; identificação de pessoa colectiva
n.º 500920435; data da apresentação: 27062000.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095273

AMÉLIA RITA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 899/860915; identificação de pessoa colectiva
n.º 501716335; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.   12095265

D�ALPOIM ARANHA � TAPETES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 579/660318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150560; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12095222

ALBUQUERQUE & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 773/760126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433020; data da apresentação: 27062000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestações de contas
relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  12440949

ASCOR � DEALER, SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

(que passa a denominar-se BANIF � BANCO DE
INVESTIMENTO, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1060/891227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261722; averbamento n.º 3 à

 inscrição n.º 20, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 22, averbamento n.º 4 à inscrição n.º 20 e
inscrição n.º 24; números e data das apresentações: 10 a 14/
20001204.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções do presidente do conselho de administração,
Eduardo Fernando Amaro dos Santos, por renúncia, em 19 de Outu-
bro de 2000, com efeitos a partir de 30 de Outubro de 2000.

Cessação de funções do administrador Nuno José Roquette Tei-
xeira, por renúncia, em 15 de Dezembro de 2000, com efeitos a
partir desta data.

Cessação de funções dos administradores Nuno Maria Pinto de
Magalhães Fernandes Thomaz e Travenen Paulo John Marreiros
Leite Morris-Grantham, por renúncia, em 15 de Dezembro de 2000,
com efeitos a partir desta data.

Cessação de funções de todos os membros do conselho fiscal, por
renúncia, em 15 de Dezembro de 2000, com efeitos a partir desta
data.

Cisão simples, reforço de capital, alteração total do contrato social.
Modalidade da cisão: destaque de parte do património com cons-

tituição de nova sociedade denominada Banif Ascor, Sociedade
Corretora, S. A.

Montante do reforço e como foi subscrito: 17 350 000 euros pela
accionista Banif � Investimentos � SGPS, S. A., sendo 83 360,82
euros por incorporação de reservas; 3 325 904,41 euros em espé-
cie, e 13 940 734,77 euros em dinheiro.

Termos da alteração:
Firma: Banif � Banco de Investimentos, S. A.
Sede: Lisboa, Avenida de José Malhoa, lote 1792, freguesia de São

Sebastião da Pedreira.
Objecto: exercício da actividade bancária, o qual será prosseguido

mediante a prática de todos os actos e operações legalmente permi-
tidos aos bancos.

Capital: 20 000 000 de euros, representado por 4 000 000 de
acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, nominativas ou
ao portador, registadas.

Administração: conselho, com o máximo de nove membros.
Fiscalização: conselho, composto por três membros efectivos e

dois suplentes, ou fiscal único.
Duração dos mandatos: três anos.
Forma de obrigar: a) pelas assinaturas do presidente e de um vice-

-presidente ou de um destes com qualquer outro administrador; b)
pelas assinaturas de dois membros da comissão executiva; c) pelas
assinaturas de um administrador e um mandatário.

Mais certifica que o contrato social passou a ter a seguinte redac-
ção:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação social e duração da sociedade

1 � É constituída, para se reger pelos preceitos da lei aplicável
e de acordo com o presente contrato de sociedade, uma sociedade
anónima, com a denominação de BANIF � Banco de Investimen-
to, S. A., que resulta da alteração societária da ASCOR � Dealer,
Sociedade Financeira de Corretagem, S. A., para Banco.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José Malhoa, lote
1792, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede social para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá a so-
ciedade criar, transferir ou encerrar, no País ou no estrangeiro, su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto da sociedade é o exercício da actividade bancária,
o qual será prosseguido mediante a prática de todos os actos e ope-
rações legalmente permitidos aos bancos.

2 � A capacidade da sociedade, tal como resulta das leis gerais e
especiais aplicáveis, não pode ser limitada pelo contrato de socie-
dade.

3 � A sociedade pode participar, nos termos da lei, em contra-
tos de associação em participação, em agrupamentos complementa-
res de empresas, em agrupamentos europeus de interesse económi-
co, bem como adquirir, originária ou subsequentemente, participações
em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o ob-
jecto destas e mesmo se sujeitas a leis especiais.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
20 000 000 de euros.

2 � A sociedade poderá emitir quaisquer categorias de acções,
nomeadamente acções preferenciais sem voto e outras acções pre-
ferenciais, remíveis ou não, podendo a remissão ser efectuada pelo
valor nominal acrescido ou não da concessão de um prémio, medi-
ante deliberação do órgão competente.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital social está representado por 4 000 000 de acções,
com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador registadas, sendo
reciprocamente convertíveis, de acordo com a legislação aplicável
e nas condições especiais fixadas para cada emissão, à custa do ac-
cionista.

ARTIGO 6.º

Formas de representação dos valores mobiliários
emitidos pela sociedade

1 � As acções representativas do capital social são representa-
das sob a forma escritural, sem incorporação em qualquer título.

2 � Quaisquer outros valores mobiliários emitidos pela sociedade
podem ser representados por títulos ou assumir a forma meramente
escritural, conforme seja fixado nas condições específicas da emissão.

3 � Os valores mobiliários emitidos são reciprocamente convertí-
veis, à custa do accionista.

ARTIGO 7.º

Emissão de valores mobiliários e outro tipo
de dívida emitidos

1 � A sociedade poderá emitir obrigações ou qualquer outro tipo
de dívida, em todas as espécies permitidas por lei.

2 � O conselho de administração poderá deliberar, dentro dos
limites legais aplicáveis, a emissão de obrigações ou de qualquer outro
tipo de dívida, sob qualquer forma e por qualquer montante, em
moeda com curso legal em Portugal, salvo nos casos em que a lei
exija que a referida deliberação tenha de ser tomada pelos accionis-
tas.

3 � Os accionistas terão preferência na subscrição de obrigações
emitidas pela sociedade que sejam convertíveis em acções ou que
confiram o direito à subscrição de acções, na proporção das acções
que possuírem.

ARTIGO 8.º

Operações sobre valores mobiliários próprios

1 � O conselho de administração poderá realizar sobre acções e
obrigações próprias todas as operações permitidas por lei, uma vez
que sejam obtidas as autorizações para tanto necessárias.

2 � Enquanto permanecerem na titularidade da sociedade, fica-
rão suspensos todos os direitos sociais inerentes às acções próprias,
excepto o direito de receber novas acções, no caso de aumento de
capital por incorporação de reservas, salvo deliberação dos accio-
nistas em contrário.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

A assembleia geral poderá deliberar, nos termos legais, a amorti-
zação de acções que sejam objecto de penhora ou medida judicial
equivalente.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

Órgãos da sociedade

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal ou o fiscal único.

2 � A sociedade poderá ainda ter um conselho consultivo, nos
termos estatutariamente definidos, e um secretário da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos da sociedade consideram-se empos-
sados logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das
suas funções até à designação de quem deve substituí-los.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Forma e âmbito das deliberações

A assembleia geral é constituída pelos accionistas e as suas delibe-
rações obrigam todos, ainda que ausentes ou discordantes.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, eleitos pelo período de três anos pela assembleia
geral, de entre os accionistas ou terceiros, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes.

2 � As faltas ou impedimentos dos membros da mesa da assem-
bleia geral serão supridas nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

Assembleias gerais de accionistas

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem o subs-
titua, compete convocar a assembleia geral anual para reunir no
1.º trimestre de cada ano a fim de deliberar sobre as matérias que
sejam, por lei, da sua competência e, ainda, sobre quaisquer assuntos
de interesse para a sociedade que sejam expressamente indicados na
respectiva convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho
de administração, pelo conselho fiscal ou por accionistas que possu-
am, pelo menos, acções correspondentes à percentagem mínima
imposta por lei e que lho requeiram em carta, com assinatura  reco-
nhecida pelo notário, em que se indiquem, com precisão, os assun-
tos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir
a assembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para
a convocação da assembleia.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia e inclusão de assuntos
na ordem do dia

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei, sem prejuízo do disposto para as assembleias universais, e, na
primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segunda
data para reunir a assembleia no caso de não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 � Sendo as acções todas nominativas, as assembleias gerais
poderão ser convocadas por meio de carta registada, nos termos
legais.

3 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a que, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas reco-
nhecidas notarialmente.

4 � A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por
notário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a ante-
cedência mínima de sete dias sobre a data da assembleia, em carta
dirigida ao conselho de administração e com a assinatura reconheci-
da por notário.

ARTIGO 15.º

Participação na assembleia

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discu-
tir e votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem
direito a, pelo menos, um voto, podendo, ainda, estar presentes as
entidades referidas na lei e as que o presidente a tal autorize, sem
oposição da assembleia geral.
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2 � A cada 100 acções corresponde um voto na assembleia ge-
ral.

3 � A participação e o exercício do direito de voto dos accionis-
tas nas assembleias gerais, uma vez satisfeitos os demais requisitos
da lei, dependem da escrituração em seu nome de acções que confi-
ram direito a, pelo menos, um voto, até oito dias, inclusive, antes
da data marcada para a respectiva reunião, devendo as respectivas
acções manter-se averbadas ou registadas, pelo menos, até ao en-
cerramento da reunião da assembleia geral.

4 � Nos termos do número anterior, não são consideradas para
efeito de participação na assembleia geral as transmissões de acções
da sociedade efectuadas nos sete dias que precedem a reunião de cada
assembleia, em primeira convocação.

ARTIGO 16.º

Formação do quórum deliberativo

Todas as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei.

ARTIGO 17.º

Participação e representação dos accionistas

1 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
ao exigido no presente contrato, ou pela legislação bancária, para
participação na assembleia geral podem agrupar-se para perfazer
aquele número, fazendo-se representar por um deles ou por qualquer
outro accionista com direito a voto a indicar, por meio de carta,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � É expressamente admitida a representação de accionistas,
nos termos legais em vigor.

3 � Os instrumentos comprovativos de agrupamento deverão ser
dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral e recebidos na
sede social até às 17 horas do dia útil anterior ao fixado para a reu-
nião da assembleia geral a que tais instrumentos respeitarem.

4 � Os accionistas que se pretendam fazer representar deverão
comunicar ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta re-
cebida na sede social até às 17 horas do dia útil anterior ao fixado
para a reunião, o nome de quem os representa.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

Composição

1 � O conselho de administração é formado por um número ímpar
de membros, entre três e nove, conforme o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Poderão ser eleitos administradores suplentes, até número
igual a um terço do número de administradores efectivos que ve-
nham a ser eleitos.

3 � Os membros do conselho de administração são designados
para o exercício de um mandato de três anos, sem prejuízo da sua
reeleição.

ARTIGO 19.º

Designação e prestação de caução

1 � Na sua primeira reunião de cada mandato, o conselho de
administração designará, de entre os seus membros, o seu presidente
e um ou dois vice-presidentes.

2 � A responsabilidade dos membros do conselho de administra-
ção deve ser caucionada por qualquer das formas admitidas na lei,
pelo limite mínimo legal, salvo se a assembleia geral expressamente
autorizar a dispensa de caução.

ARTIGO 20.º

Competência

1 � Ao conselho de administração compete assegurar a gestão
dos negócios sociais, cabendo-lhe exclusivos e plenos poderes de
representação da sociedade.

2 � Ao conselho de administração compete deliberar sobre qual-
quer assunto da sociedade, que não seja, por força da lei ou do con-
trato de sociedade, da competência exclusiva de outro órgão e, de-
signadamente:

a) Quaisquer operações relativas ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e seguir acções, confessar, desistir, transigir e
comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar bens ou direi-
tos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou alheias,
bem como participações no capital de outras sociedades;

d) Constituir mandatários;
e) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obri-

gações e outros títulos de dívida da sociedade.

ARTIGO 21.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente sempre que convocado, por escrito,
telefónica ou oralmente, pelo seu presidente ou por outros dois
administradores.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos
membros presentes ou representados, nos termos legalmente pre-
vistos.

4 � Ao presidente caberá voto de qualidade nas deliberações do
conselho de administração.

ARTIGO 22.º

Delegação de poderes

1 � O conselho poderá delegar no presidente e num dos vice-
-presidentes, em conjunto, ou numa comissão executiva, composta
por um número ímpar de administradores, a gestão corrente da so-
ciedade, devendo a deliberação fixar os limites da delegação.

2 � O conselho de administração pode conferir mandato a qual-
quer dos seus membros ou a outras pessoas para a prática de quais-
quer actos contidos nas suas atribuições e competência.

3 � O conselho de administração tem igualmente o poder de
distribuir pelouros entre os administradores.

SECÇÃO IV

Conselho consultivo

ARTIGO 23.º

Regras de composição e funcionamento

1 � A sociedade poderá ter um conselho consultivo, mediante
deliberação da assembleia geral.

2 � O conselho consultivo é um órgão colegial, formado por
personalidades de reconhecido mérito e prestígio, accionistas ou não,
em número não superior a nove, eleitos pela assembleia geral por
um período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � A primeira reunião do conselho pode ser convocada por
qualquer dos seus membros.

4 � Eleitos de entre os seus membros, o conselho tem um
presidente e um ou dois vice-presidentes, os quais, pelo modo de-
terminado por aquele, substituí-lo-ão nas suas faltas e impedimen-
tos.

5 � O conselho pronunciar-se-á, mediante parecer, e a solicita-
ção de qualquer outro órgão da sociedade, sobre assuntos ou maté-
rias que lhe sejam submetidos para apreciação.

6 � Os pareceres emitidos deverão ser devidamente fundamenta-
dos e obtidos por maioria simples dos votos expressos.

7 � Os pareceres do conselho não são vinculativos.
8 � O presidente tem voto de qualidade.

ARTIGO 24.º

Convocatória e reuniões

1 � O conselho reunirá, pelo menos, uma vez por ano e sempre
que convocado para o efeito.

2 � A convocação compete ao presidente e será feita por escri-
to, podendo sê-lo através de qualquer meio electrónico.

3 � O conselho reúne validamente com a presença de, pelo
menos, metade dos seus membros.

4 � De cada reunião será lavrada acta, no livro respectivo, assi-
nada por todos os presentes.
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SECÇÃO V

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 25.º

Regime de fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou
a um fiscal único, conforme o que for deliberado pela assembleia
geral.

2 � A competência do conselho fiscal ou do fiscal único é a que
legalmente lhe está atribuída.

3 � O conselho fiscal e o fiscal único serão eleitos por um pe-
ríodo de três anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 26.º

Composição e regras de eleição do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
dois suplentes.

2 � Um dos membros efectivos do conselho e um dos suplentes
devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas.

3 � Os membros do conselho fiscal poderão assistir às reuniões
do conselho de administração, mas sem direito a voto.

4 � O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez em cada
trimestre.

ARTIGO 27.º

Designação e regras de eleição do fiscal único

1 � O fiscal único deve ser revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas.

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

3 � O fiscal único e o suplente são eleitos pela assembleia geral
por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

4 � O fiscal único pode assistir às reuniões do conselho de admi-
nistração, mas sem direito a voto.

5 � A assembleia geral poderá, no entanto, cometer a verifica-
ção das contas a uma sociedade de auditores, sem embargo, porém,
da competência do fiscal único.

SECÇÃO VI

Secretário da sociedade

ARTIGO 28.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderão ser desig-
nados um secretário da sociedade e um suplente, que terão as com-
petências estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o
mandato do conselho de administração que os designar, podendo esses
mandatos ser renovados uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 29.º

Remunerações

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e estatutá-
rios serão fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de
remunerações composta por três membros eleitos, pelo período de
três anos, pela assembleia geral.

2 � Os membros da comissão de remunerações não poderão in-
tegrar qualquer outro órgão social.

3 � A remuneração a fixar para os membros do conselho de
administração poderá ser certa ou consistir, parcialmente, numa
percentagem global dos lucros líquidos do exercício não excedente a
5 %.

4 � O conselho de administração poderá propor anualmente à
assembleia geral a distribuição de lucros a quadros e empregados da
sociedade.

5 � Por deliberação da assembleia geral, poderá ser criado um
sistema de opções sobre as acções representativas do capital social
da sociedade, a adquirir ao valor que vier a ser determinado em as-

sembleia geral, podendo estar ou não associada a uma opção de venda
a preço, fixo ou variável, predeterminado.

6 � A assembleia geral pode, em qualquer altura, conceder o di-
reito a pensões de reforma e de sobrevivência ou a pensões comple-
mentares de reforma e de sobrevivência, estabelecendo o respectivo
regime ou delegando na comissão de remunerações poderes para o
efeito.

ARTIGO 30.º

Vinculação da sociedade

1 � Sem prejuízo dos casos em que a lei atribua imperativamente
a representação da sociedade a um só administrador, esta obriga-se:

a) Pelas assinaturas do presidente e de um vice-presidente ou de
um destes com qualquer dos outros membros do conselho de admi-
nistração;

b) Pelas assinaturas de dois membros da comissão executiva que
tenha eventualmente sido constituída nos termos do artigo 22.º;

c) Pelas assinaturas de um dos membros do conselho de adminis-
tração e de um mandatário, nos precisos termos dos respectivos
instrumentos do mandato;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos previs-
tos na alínea c) anterior.

2 � Basta a assinatura de qualquer dos membros do conselho de
administração para os actos de mero expediente.

3 � O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos ou de chancela.

ARTIGO 31.º

Aplicação de resultados e distribuição antecipada de lucros

1 � Com o respeito pelo estabelecido por lei quanto a reservas
obrigatórias, a assembleia geral delibera livremente sobre a aplica-
ção dos resultados líquidos do exercício, podendo, nomeadamente,
deliberar a sua não distribuição aos accionistas sempre que o interes-
se o justificar.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a realização
de adiantamentos sobre os lucros, nos termos legais em vigor.

ARTIGO 32.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal ou
por deliberação dos accionistas, nos termos legais.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquida-
tária, constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

ARTIGO 33.º

Tribunal arbitral

1 � Todos os diferendos suscitados entre accionistas ou entre
eles e a sociedade, em relação ao presente contrato social, ou com
as deliberações sociais, serão resolvidos num tribunal arbitral, insta-
lado no concelho onde se situa a sede da sociedade.

2 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros, cada parte
nomeando o seu, e o terceiro devendo ser escolhido de comum acordo
pelos árbitros nomeados. Na falta de acordo sobre a escolha do ter-
ceiro árbitro, este deverá ser nomeado pelo juiz presidente do Tri-
bunal da Relação de Lisboa.

ARTIGO 34.º

Disposições legais

Os preceitos dispositivos da lei podem ser afastados ou derrogados
pelo contrato da sociedade e por deliberação dos sócios.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 35.º

Disposições transitórias

1 � São membros dos órgãos sociais as seguintes pessoas para o
triénio que decorrerá entre 2000 e 2002:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr. Joaquim Filipe Mar-
ques dos Santos, casado, residente na Rua de Câmara Pestana, 3,
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Estoril, titular do bilhete de identidade n.º 6539953; secretários �
Dr. José António Vinhas Mouquinho, casado, residente na Rua de
Gago Coutinho, 3, 1.º, esquerdo, 2675, Odivelas, titular do bilhete
de identidade n.º 5076111, e Dr. Carlos Manuel Graça Ramos Oli-
veira, casado, residente na Avenida do Ultramar, 3-5, bloco B, 4.º,
frente, em Cascais, titular do bilhete de identidade n.º 136436.

Conselho de administração: comendador Horácio da Silva Roque,
divorciado, com domicílio profissional na Avenida de José Malhoa,
lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 503965; Dr. Carlos David Duarte de Almeida, casado, com do-
micílio profissional na Avenida de José Malhoa, lote 1792, 1099-
-012 Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 4888969; Dr. Artur
Manuel da Silva Fernandes, casado, com domicílio profissional na
Avenida de José Malhoa, lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 5341100; Dr. João Paulo Pereira Marques
de Almeida, casado, com domicílio profissional na Avenida de José
Malhoa, lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular do bilhete de identida-
de n.º 5220732; Dr. Nuno José Roquette Teixeira, casado, com do-
micílio profissional na Avenida de José Malhoa, lote 1792, 1099-
-012 Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 8161700; Dr. Nuno
Serra de Sanches Osório, casado, residente na Rua de Rodrigo da
Fonseca, 11, 1250-189 Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 7778595; Dr. Gonçalo França de Castro Pereira Coutinho, casa-
do, com domicílio profissional na Avenida de José Malhoa, lote 1792,
1099-012 Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 7197965; Dr.
Artur de Jesus Marques, divorciado, residente na Avenida de Barbo-
sa du Bocage, 85, 1.º, 1050-030 Lisboa, titular do bilhete de identi-
dade n.º 5193937, e Dr. José Paulo Baptista Fontes, casado, com
domicílio profissional na Assembleia Legislativa Regional, Avenida
do Mar das Comunidades Europeias, 9000 Funchal, titular do bilhe-
te de identidade n.º 4905790.

Conselho fiscal: presidente � Dr. Fernando Mário Teixeira de
Almeida, casado, residente na Rua de Alves Redol, 351, 1.º, direito,
Porto; vogais efectivos � A. Gândara, O. Figueiredo & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sociedade de revisores
oficiais de contas n.º 41, representada pelo Dr. Alfredo Guilherme
da Silva Gândara, casado, residente na Rua do Coronel Luna de Oli-
veira, 16, 2.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas n.º 49, e
Dr. Jorge Humberto Correia Tomé, casado, residente na Urbaniza-
ção da Portela, lote 144, 12.º, esquerdo, Portela, Loures; vogais
suplentes � Dr. José Pedro Lopes Trindade, casado, residente na
Rua de João de Lemos, 3, 2.º, Funchal, e A. Santos, J. Alves e Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sociedade de revi-
sores oficiais de contas n.º 81, representada pelo Dr. João Alberto
Monarca Pires, casado, residente na Rua de António José da Silva,
1, 7.º, esquerdo, Alfornelos, Amadora, revisor oficial de contas
n.º 988.

2 � Os membros do conselho de administração acima designados
ficam dispensados de prestar caução.

Relatório de verificação de entradas em espécie

Introdução

1 � O presente relatório foi elaborado para cumprimento do
disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais e
reporta-se à verificação das entradas em espécie a efectuar no âm-
bito do aumento do capital social e alteração estatutária da socie-
dade ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
só registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1060, com sede na Rua da Conceição, 131, 3.º e 4.º, em Lisboa,
com a identificação de pessoa colectiva n.º 502261722, que passará
a designar-se BANIF � Banco de Investimento, S. A.

2 � O capital social da ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira
de Corretagem, S. A., por efeitos de redenominação, ascende actu-
almente a 2 650 000 euros (531 277 300$), representado por
530 000 acções do valor nominal de 5 euros cada. O aumento de
capital a realizar será dos actuais 2 650 000 euros para 20 000 000

de euros (4 009 640 000$), a realizar da seguinte forma: i) por in-
corporação de reservas em 83 360,820 euros (16 712 344$); e ii)
por novas entradas, em espécie, de 3 325 904,410 euros
(666 783 968$) e em dinheiro em 13 940 734,770 euros
(2 794 866 388$).

Descrição e identificação da titularidade
das partes de capital

3 � Os bens que irão integrar a realização em espécie do capital
social da ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem,
S. A., futuro BANIF � Banco de Investimento, S. A., são constitu-
ídos por acções, detidas pela accionista BANIF � Investimentos �
SGPS, S. A., com sede na Rua de João de Tavira, 30, no Funchal,
matriculada na Conservatória do Âmbito Institucional da Zona Franca
da Madeira sob o n.º 1364, detendo a identificação de pessoa colec-
tiva n.º 502905140, com o capital social de 8 750 000 euros, nas
seguintes sociedades:

SGM � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões Mundial, S. A.,
adiante designada abreviadamente por SGM, com sede na Avenida
de José Malhoa, 1792, 9.º, em Lisboa, matriculada sob o n.º 3808
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, detendo a identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 511032587. O capital social desta
sociedade ascende a 200 000 000$, representado por 200 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1000$, detidas integralmente pela
BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banif Patrimónios � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A.,
adiante designada abreviadamente por Banif Patrimónios, com sede
na Rua de Rodrigo da Fonseca, 11, 4.º, em Lisboa, matriculada sob
o n.º 3121 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, de-
tendo a identificação de pessoa colectiva n.º 502801298. O capital
social desta sociedade ascende a 70 000 000$, representado por
70 000 acções do valor nominal de 1000$, detidas integralmente
pela BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banifundos Cisalpina � Sociedade Gestora de Fundos de Investi-
mento Mobiliário, S. A., adiante designada abreviadamente por
Banifundos, com sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 11, 4.º, em
Lisboa, matriculada sob o n.º 2385 na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, detendo a identificação de pessoa colectiva
n.º 502603046. O capital social desta sociedade ascende a
300 000 000$, representado por 300 000 acções do valor nominal
de 1000$, detendo a BANIF � Investimentos � SGPS, S. A., um
total de 210 000 acções;

BANIF IMO � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Imobiliário, S. A., adiante designada abreviadamente por BANIF
IMO, com sede na Avenida de José Malhoa, 1792, 9.º, em Lisboa,
matriculada sob o n.º 9310 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, detendo a identificação de pessoa colectiva n.º 504705792.
O capital social ascende a 375 000 euros, representado por 375 000
acções do valor nominal de 1 euro, detidas integralmente pela
BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banif Ascor, Sociedade Corretora, S. A., adiante designada
abreviadamente por Banif Ascor, sociedade que resultará da cisão da
actual ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
e que será constituída com um capital de 250 000 euros e reservas
legais de 50 000 euros, conforme previsto no projecto de cisão.

4 � Confirmámos a titularidade das acções identificadas no pon-
to anterior pela accionista BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.,
bem como que sobre as referidas acções não recaem quaisquer ónus
ou encargos.

Valorização das partes de capital

5 � A valorização das acções que irão servir à realização do au-
mento de capital em espécie da sociedade ASCOR � Dealer, Socie-
dade Financeira de Corretagem, S. A., futuro BANIF � Banco de
Investimento, S. A., tiveram por base estudos de avaliação de em-
presas, realizados para o efeito com base em metodologias adequa-
das. Os estudos de avaliação referidos apontam para uma valoriza-
ção das sociedades referidas no ponto 3 anterior de:

Valores Valores
Parte de capital em em

escudos euros

SGM (totalidade do capital) ................................................................................................... 225 310 329$00 1 123 843,183
Banif Patrimónios (totalidade do capital) ............................................................................. 86 340 857$00 430 666,379
Banifundos Cisalpina (70 % do capital) ................................................................................. 221 260 421$00 1 103 642,327
BANIF IMO (totalidade do capital) ...................................................................................... 73 727 761$00 367 752,521
Banif Ascor (totalidade do capital) ....................................................................................... 60 144 600$00 300 000,000

Total .............................................................. 666 783 968$00 3 325 904,410
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Conclusão

6 � Com base no trabalho realizado, é nossa convicção que o
valor das partes de capital acima referidas atinge o valor do capital
a realizar em espécie pela accionista BANIF � Investimentos �
SGPS, S. A., no montante global de 3 325 904,410 (666 783 968$).

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 13470566

BANIF ASCOR, SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9632/001215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504913352; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/001215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes, bem como o
relatório do revisor oficial de contas, relativo às entradas em espé-
cie:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação social e duração da sociedade

1 � É constituída, para se reger pelos preceitos da lei aplicável
e de acordo com o presente contrato de sociedade, uma sociedade
anónima, com a denominação de Banif Ascor, Sociedade Corretora,
S. A., constituída a partir da cisão da ASCOR � Dealer, Sociedade
Financeira de Corretagem, S. A.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Conceição, 131, 3.º e
4.º, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede social para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 � Por deliberação do conselho de administração, poderá a so-
ciedade criar, transferir ou encerrar, no País ou no estrangeiro, su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 3.º

Objecto social

1 � O objecto da sociedade compreende:
a) O recebimento de ordens dos investidores para subscrição ou

transacção de valores mobiliários, incluindo a respectiva execução
por si ou através de outro intermediário financeiro legalmente ha-
bilitado para o efeito;

b) A abertura e movimentação das contas de depósito de valores
mobiliários titulados e de registo de valores mobiliários escriturais,
bem como a prestação de serviços relativos aos direitos inerentes
aos mesmos valores;

c) A gestão de carteiras de valores mobiliários pertencentes a
terceiros, tendo em vista assegurar tanto a administração desses
valores e, nomeadamente, o exercício dos direitos que lhes são ine-
rentes, como, se os seus titulares expressamente o autorizarem, a
realização de quaisquer operações sobre elas;

d) Todas as actividades legalmente permitidas, designadamente pelo
Código de Valores Mobiliários e demais legislação regulamentar em
vigor aplicável às sociedades corretoras.

2 � A capacidade da sociedade, tal como resulta das leis gerais e
especiais aplicáveis, não pode ser limitada pelo contrato de socie-
dade.

3 � A sociedade pode participar, nos termos da lei, e mediante
deliberação do conselho de administração, em contratos de associa-
ção em participação, em agrupamentos complementares de empre-
sas e em agrupamentos europeus de interesse económico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e formas de representação

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 de euros.

2 � A sociedade poderá emitir quaisquer categorias de acções,
nomeadamente acções preferenciais sem voto e outras acções pre-
ferenciais, remíveis ou não, podendo a remissão ser efectuada pelo
valor nominal acrescido ou não da concessão de um prémio, medi-
ante deliberação do órgão competente.

ARTIGO 5.º

Acções

O capital social está representado por 50 000 acções, nominati-
vas, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

Formas de representação dos valores mobiliários emitidos
pela sociedade

1 � As acções representativas do capital social são representa-
das sob a forma escritural, sem incorporação em qualquer título.

2 � Quaisquer outros valores mobiliários emitidos pela sociedade
podem ser representados por títulos ou assumir a forma meramente
escritural, conforme seja fixado nas condições específicas da emissão.

3 � Os valores mobiliários emitidos são reciprocamente conver-
tíveis, à custa do accionista.

ARTIGO 7.º

Exercício do direito de preferência na subscrição de acções

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência na alienação
onerosa das acções, mesmo a favor de outros accionistas.

2 � O accionista que pretender transmitir as suas acções comu-
nicará tal facto ao conselho de administração, por carta registada
com aviso de recepção, indicando o número de acções pretendidas
alienar, o preço da transmissão e a identificação do adquirente.

3 � O conselho de administração comunicará tal facto, no prazo
de 8 dias e por escrito, a todos os accionistas, para que estes, no
prazo de 15 dias a contar da data da recepção, declarem se preten-
dem ou não exercer o seu direito de preferência.

4 � Se mais de um accionista preferir, serão as acções rateadas
na proporção da percentagem de participação no capital social, no
momento da comunicação referida no número anterior.

ARTIGO 8.º

Transmissão gratuita de acções

1 � A transmissão gratuita de acções por actos entre vivos de-
pende do consentimento da sociedade, através de deliberação da
assembleia geral.

2 � O accionista que pretenda transmitir gratuitamente as suas
acções deverá comunicar essa sua intenção ao conselho de adminis-
tração, por carta registada com aviso de recepção, identificando o
adquirente.

3 �  A deliberação a que se refere o n.º 1 deste artigo deverá ser
tomada no prazo máximo de 60 dias a contar da data da recepção
pelo conselho de administração da carta mencionada no número
anterior, sob pena de a transmissão se poder fazer livremente.

4 � O consentimento para a transmissão gratuita das acções
poderá ser recusado com fundamento em qualquer interesse relevan-
te da sociedade ou sempre que houver fundadas suspeitas de que com
a projectada transmissão se pretende evitar o exercício do direito
de preferência conferido pelo artigo anterior.

5 � Caso o consentimento seja recusado, a sociedade obriga-se,
se o accionista o pretender a fazer adquirir as acções pelo seu preço
real à data da deliberação, determinado por um revisor oficial de
contas designado de comum acordo pela sociedade e pelo accionista
em causa.

ARTIGO 9.º

Amortização de acções

A assembleia geral poderá deliberar, nos termos legais, a amorti-
zação de acções que sejam objecto de penhora ou medida judicial
equivalente.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

Órgãos da sociedade

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá ainda ter um conselho consultivo, nos
termos estatutariamente definidos, e um secretário da sociedade.

3 � Os membros dos órgãos da sociedade consideram-se empos-
sados logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das
suas funções até à designação de quem deve substituí-los.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Forma e âmbito das deliberações

A assembleia geral é constituída pelos accionistas e as suas delibe-
rações obrigam todos, ainda que ausentes ou discordantes.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, eleitos pelo período de três anos pela assembleia
geral, de entre os accionistas ou terceiros, podendo ser reeleitos por
uma ou mais vezes.

2 � As faltas ou impedimentos dos membros da mesa da assem-
bleia geral serão supridas nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

Assembleias gerais de accionistas

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem o subs-
titua, compete convocar a assembleia geral anual para reunir no
1.º trimestre de cada ano a fim de deliberar sobre as matérias que
sejam, por lei, da sua competência e, ainda, sobre quaisquer assuntos
de interesse para a sociedade que sejam expressamente indicados na
respectiva convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar extraordinariamente
a assembleia geral sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho
de administração, pelo fiscal único ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes à percentagem mínima impos-
ta por lei e que lho requeiram em carta, com assinatura  reconheci-
da pelo notário, em que se indiquem, com precisão, os assuntos a
incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a as-
sembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para
a convocação da assembleia.

ARTIGO 14.º

Convocação da assembleia e inclusão de assuntos
na ordem do dia

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei, sem prejuízo do disposto para as assembleias universais, e, na
primeira convocatória, pode desde logo ser marcada uma segunda
data para reunir a assembleia no caso de não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 � Sendo as acções todas nominativas, as assembleias gerais
poderão ser convocadas por meio de carta registada, nos termos
legais.

3 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a que, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em

que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas reco-
nhecidas notarialmente.

4 � A exigência de a acta da assembleia geral ser lavrada por
notário, quando a lei o permita, deverá ser formulada com a ante-
cedência mínima de sete dias sobre a data da assembleia, em carta
dirigida ao conselho de administração e com a assinatura reconheci-
da por notário.

ARTIGO 15.º

Participação na assembleia

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discu-
tir e votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato, tiverem
direito a, pelo menos, um voto, podendo, ainda, estar presentes as
entidades referidas na lei e as que o presidente a tal autorize, sem
oposição da assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto na assembleia ge-
ral.

3 � A participação e o exercício do direito de voto dos accionis-
tas nas assembleias gerais, uma vez satisfeitos os demais requisitos
da lei, dependem da escrituração em seu nome de acções que confi-
ram direito a, pelo menos, um voto, até oito dias, inclusive, antes
da data marcada para a respectiva reunião, devendo as respectivas
acções manter-se averbadas ou registadas, pelo menos, até ao en-
cerramento da reunião da assembleia geral.

4 � Nos termos do número anterior, não são consideradas para
efeito de participação na assembleia geral as transmissões de acções
da sociedade efectuadas nos sete dias que precedem a reunião de cada
assembleia, em primeira convocação.

ARTIGO 16.º

Formação do quórum deliberativo

Todas as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei.

ARTIGO 17.º

Participação e representação dos accionistas

1 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
ao exigido no presente contrato, ou pela legislação bancária, para
participação na assembleia geral podem agrupar-se para perfazer
aquele número, fazendo-se representar por um deles ou por qualquer
outro accionista com direito a voto a indicar, por meio de carta,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � É expressamente admitida a representação de accionistas,
nos termos legais em vigor.

3 � Os instrumentos comprovativos de agrupamento deverão ser
dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral e recebidos na
sede social até às 17 horas do dia útil anterior ao fixado para a reu-
nião da assembleia geral a que tais instrumentos respeitarem.

4 � Os accionistas que se pretendam fazer representar deverão
comunicar ao presidente da mesa da assembleia geral, por carta re-
cebida na sede social até às 17 horas do dia útil anterior ao fixado
para a reunião, o nome de quem os representa.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 18.º

Composição

1 � O conselho de administração é formado por um número ímpar
de membros, entre três e sete, conforme o que for deliberado em
assembleia geral.

2 � Poderão ser eleitos administradores suplentes, até número
igual a um terço do número de administradores efectivos que ve-
nham a ser eleitos.

3 � Os membros do conselho de administração são designados
para o exercício de um mandato de três anos, sem prejuízo da sua
reeleição.

ARTIGO 19.º

Designação e prestação de caução

1 � Na sua primeira reunião de cada mandato, o conselho de
administração designará, de entre os seus membros, o seu presidente
e um ou dois vice-presidentes.

2 � A responsabilidade dos membros do conselho de administra-
ção deve ser caucionada por qualquer das formas admitidas na lei,
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pelo limite mínimo legal, salvo se a assembleia geral expressamente
autorizar a dispensa de caução.

ARTIGO 20.º

Competência

1 � Ao conselho de administração compete assegurar a gestão
dos negócios sociais, cabendo-lhe exclusivos e plenos poderes de
representação da sociedade.

2 � Ao conselho de administração compete deliberar sobre qual-
quer assunto da sociedade, que não seja, por força da lei ou do con-
trato de sociedade, da competência exclusiva de outro órgão e, de-
signadamente:

a) Quaisquer operações relativas ao seu objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessar, desistir, transigir e
comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou, por qualquer forma, onerar bens ou direi-
tos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações próprias ou alheias,
bem como participações no capital de outras sociedades;

d) Constituir mandatários;
e) Deliberar sobre a oportunidade e condições da emissão de obri-

gações e outros títulos de dívida da sociedade.

ARTIGO 21.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente sempre que convocado, por escrito,
telefónica ou oralmente, pelo seu presidente ou por outros dois
administradores.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos
membros presentes ou representados, nos termos legalmente pre-
vistos.

4 � Ao presidente caberá voto de qualidade nas deliberações do
conselho de administração.

ARTIGO 22.º

Delegação de poderes

1 � O conselho poderá delegar no presidente e num dos vice-
-presidentes, em conjunto, ou numa comissão executiva, composta
por um número ímpar de administradores, a gestão corrente da so-
ciedade, devendo a deliberação fixar os limites da delegação.

2 � O conselho de administração pode conferir mandato a qual-
quer dos seus membros ou a outras pessoas para a prática de quais-
quer actos contidos nas suas atribuições e competência.

3 � O conselho de administração tem igualmente o poder de
distribuir pelouros entre os administradores.

SECÇÃO IV

Fiscal único

ARTIGO 23.º

Regime de fiscalização

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

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

3 � O fiscal único e o suplente são eleitos pela assembleia geral
por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 24.º

Competência do fiscal único

A competência do fiscal único é a que legalmente lhe está atri-
buída.

ARTIGO 25.º

Auditorias

A assembleia geral poderá, no entanto, cometer a verificação das
contas a uma sociedade de auditores, sem embargo, porém, da com-
petência do fiscal único.

ARTIGO 26.º

Assistência às reuniões do conselho de administração

O fiscal único pode assistir às reuniões do conselho de adminis-
tração, mas sem direito a voto.

SECÇÃO V

Secretário da sociedade

ARTIGO 27.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderão ser desig-
nados um secretário da sociedade e um suplente, que terão as com-
petências estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o
mandato do conselho de administração que os designar, podendo esses
mandatos ser renovados por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Remunerações

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais e estatutá-
rios serão fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de
remunerações composta por três membros eleitos, pelo período de
três anos, pela assembleia geral.

2 � Os membros da comissão de remunerações não poderão in-
tegrar qualquer outro órgão social.

3 � A remuneração a fixar para os membros do conselho de
administração poderá ser certa ou consistir, parcialmente, numa
percentagem global dos lucros líquidos do exercício não excedente a
5 %.

4 � A assembleia geral pode, em qualquer altura, conceder o di-
reito a pensões de reforma e de sobrevivência ou a pensões comple-
mentares de reforma de sobrevivência, estabelecendo o respectivo
regime ou delegando na comissão de remunerações poderes para o
efeito.

ARTIGO 29.º

Vinculação da sociedade

1 � Sem prejuízo dos casos em que a lei atribua imperativamente
a representação da sociedade a um só administrador, esta obriga-se:

a) Pelas assinaturas do presidente e de um vice-presidente ou de
um destes com qualquer dos outros membros do conselho de admi-
nistração;

b) Pelas assinaturas de dois membros da comissão executiva que
tenha eventualmente sido constituída nos termos do artigo 22.º;

c) Pelas assinaturas de um dos membros do conselho de adminis-
tração e de um mandatário, nos precisos termos dos respectivos
instrumentos do mandato;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos previs-
tos na alínea c) anterior.

2 � Basta a assinatura de qualquer dos membros do conselho de
administração para os actos de mero expediente.

3 � O conselho de administração poderá deliberar, nos termos e
dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos ou de chancela.

ARTIGO 30.º

Aplicação de resultados e distribuição antecipada de lucros

1 � Com o respeito pelo estabelecido por lei quanto a reservas
obrigatórias, a assembleia geral delibera livremente sobre a aplica-
ção dos resultados líquidos do exercício, podendo, nomeadamente,
deliberar a sua não distribuição aos accionistas sempre que o interes-
se o justificar.

2 � O conselho de administração poderá deliberar a realização
de adiantamentos sobre os lucros, nos termos legais em vigor.

ARTIGO 31.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se quando para isso haja causa legal ou
por deliberação dos accionistas, nos termos legais.
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2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquida-
tária, constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

ARTIGO 32.º

Tribunal arbitral

1 � Todos os diferendos suscitados entre accionistas ou entre
eles e a sociedade, em relação ao presente contrato social, ou com
as deliberações sociais, serão resolvidos num tribunal arbitral, insta-
lado no concelho onde se situa a sede da sociedade.

2 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros, cada parte
nomeando o seu, e o terceiro devendo ser escolhido de comum acordo
pelos árbitros nomeados. Na falta de acordo sobre a escolha do ter-
ceiro árbitro, este deverá ser nomeado pelo juiz presidente do Tri-
bunal da Relação de Lisboa.

ARTIGO 33.º

Disposições legais

Os preceitos dispositivos da lei podem ser afastados ou derrogados
pelo contrato da sociedade e por deliberação dos sócios.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 34.º

Disposições transitórias

1 � São membros dos órgãos sociais as seguintes pessoas para o
triénio que decorrerá entre 2000 e 2002:

Mesa da assembleia geral: presidente � RENTIPAR � Socie-
dade de Participações Sociais, S. A., representada pelo comendador
Horácio da Silva Roque, divorciado, com domicílio profissional
na Avenida de José Malhoa, lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular
do bilhete de identidade n.º 503965; secretários � Dr. Miguel
Oleiro Morais Alçada, casado, com domicílio profissional na
Avenida de José Malhoa, lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 2516327, e Dr. José António Vinhas
Mouquinho, casado, com domicílio profissional na Avenida de José
Malhoa, lote 1792, 1099-012 Lisboa, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 5076111.

Conselho de administração: Dr. Nuno Maria Pinto de Magalhães
Fernandes Thomaz, casado, residente na Avenida do Infante Santo,
55, 2.º, direito, 1350 Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 9453569; Dr. Trevenen Paulo John Marreiros Leite Morris-
-Grantham, casado, residente na Rua de Santo António da Glória,
81, 1250-216 Lisboa, com o passaporte n.º 701203749; José Car-
los Vila Peixoto, casado, residente na Rua de Eugénio Salvador,
lote 9, 1.º, esquerdo, 1600-448 Lisboa. titular do bilhete de identi-
dade n.º 6464976; Daniel José de Matos Ferreira Bastos, casado, re-
sidente na Rua de Eugénio de Castro, 270, habitação 46, 4100-225
Porto, titular do bilhete de identidade n.º 3961465, e Dr. Fernando
Barreto Alves Matos, casado, residente na Travessa de Isabel Aboim
Inglês, 2, 6.º, esquerdo, 2700-471 Amadora, titular do bilhete de
identidade n.º 220716.

Fiscal único: efectivo � Alves da Cunha A. Henriques & A. Dias,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, sociedade de revisores
oficiais de contas n.º 74, representada pelo Dr. José Luís Areal Al-
ves da Cunha, casado, residente na Rua do Dr. João Couto, 5, 1.º,
direito, Lisboa; suplente � Dr. José Duarte Assunção Dias, revisor
oficial de contas, casado, residente na Urbanização da Portela, 127,
10.º, direito, Portela, Loures.

2 � Os membros do conselho de administração acima designados
ficam dispensados de prestar caução.

3 � Ficam desde já autorizados quaisquer dos dois membros do
conselho de administração a proceder ao levantamento do capital
depositado no BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A.,
para os seguintes fins:

a) Pagamento de emolumentos, despesas e honorários com a
constituição, registo e instalação da sociedade;

b) Aquisição de equipamentos;
c) Pagamento de salários e serviços;
d) Aplicações financeiras de curto prazo.

Relatório de verificação de entradas em espécie

Introdução

1 � O presente relatório foi elaborado para cumprimento do
disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais e
reporta-se à verificação das entradas em espécie a efectuar no âm-
bito do aumento do capital social e alteração estatutária da socie-
dade ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
só registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1060, com sede na Rua da Conceição, 131, 3.º e 4.º, em Lisboa,
com a identificação de pessoa colectiva n.º 502261722, que passará
a designar-se BANIF � Banco de Investimento, S. A.

2 � O capital social da ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira
de Corretagem, S. A., por efeitos de redenominação, ascende actu-
almente a 2 650 000 euros (531 277 300$), representado por
530 000 acções do valor nominal de 5 euros cada. O aumento de
capital a realizar será dos actuais 2 650 000 euros para 20 000 000
de euros (4 009 640 000$), a realizar da seguinte forma: i) por in-
corporação de reservas em 83 360,820 euros (16 712 344$); e ii)
por novas entradas, em espécie, de 3 325 904,410 euros
(666 783 968$) e em dinheiro em 13 940 734,770 euros
(2 794 866 388$).

Descrição e identificação da titularidade das partes
de capital

3 � Os bens que irão integrar a realização em espécie do capital
social da ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem, S.
A., futuro BANIF � Banco de Investimento, S. A., são constituí-
dos por acções, detidas pela accionista BANIF � Investimentos �
SGPS, S. A., com sede na Rua de João de Tavira, 30, no Funchal,
matriculada na Conservatória do Âmbito Institucional da Zona Franca
da Madeira sob o n.º 1364, detendo a identificação de pessoa colec-
tiva n.º 502905140, com o capital social de 8 750 000 euros, nas
seguintes sociedades:

SGM � Sociedade Gestora de Fundos de Pensões Mundial, S. A.,
adiante designada abreviadamente por SGM, com sede na Avenida
de José Malhoa, 1792, 9.º, em Lisboa, matriculada sob o n.º 3808
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, detendo a identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 511032587. O capital social desta
sociedade ascende a 200 000 000$, representado por 200 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1000$, detidas integralmente pela
BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banif Patrimónios � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A.,
adiante designada abreviadamente por Banif Patrimónios, com sede
na Rua de Rodrigo da Fonseca, 11, 4.º, em Lisboa, matriculada sob
o n.º 3121 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, de-
tendo a identificação de pessoa colectiva n.º 502801298. O capital
social desta sociedade ascende a 70 000 000$, representado por
70 000 acções do valor nominal de 1000$, detidas integralmente
pela BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banifundos Cisalpina � Sociedade Gestora de Fundos de Investi-
mento Mobiliário, S. A., adiante designada abreviadamente por
Banifundos, com sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 11, 4.º, em
Lisboa, matriculada sob o n.º 2385 na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, detendo a identificação de pessoa colectiva
n.º 502603046. O capital social desta sociedade ascende a
300 000 000$, representado por 300 000 acções do valor nominal
de 1000$, detendo a BANIF � Investimentos � SGPS, S. A., um
total de 210 000 acções;

BANIF IMO � Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Imobiliário, S. A., adiante designada abreviadamente por BANIF
IMO, com sede na Avenida de José Malhoa, 1792, 9.º, em Lisboa,
matriculada sob o n.º 9310 na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, detendo a identificação de pessoa colectiva n.º 504705792.
O capital social ascende a 375 000 euros, representado por 375 000
acções do valor nominal de 1 euro, detidas integralmente pela
BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.;

Banif Ascor, Sociedade Corretora, S. A., adiante designada
abreviadamente por Banif Ascor, sociedade que resultará da cisão da
actual ASCOR � Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem, S. A.,
e que será constituída com um capital de 250 000 euros e reservas
legais de 50 000 euros, conforme previsto no projecto de cisão.

4 � Confirmámos a titularidade das acções identificadas no pon-
to anterior pela accionista BANIF � Investimentos � SGPS, S. A.,
bem como que sobre as referidas acções não recaem quaisquer ónus
ou encargos.

Valorização das partes de capital

5 � A valorização das acções que irão servir à realização do au-
mento de capital em espécie da sociedade ASCOR � Dealer, Socie-
dade Financeira de Corretagem, S. A., futuro BANIF � Banco de
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Investimento, S. A., tiveram por base estudos de avaliação de em-
presas, realizados para o efeito com base em metodologias adequa-

das. Os estudos de avaliação referidos apontam para uma valoriza-
ção das sociedades referidas no ponto 3 anterior de:

Valores Valores
Parte de capital em em

escudos euros

SGM (totalidade do capital) ................................................................................................... 225 310 329$00 1 123 843,183
Banif Patrimónios (totalidade do capital) ............................................................................. 86 340 857$00 430 666,379
Banifundos Cisalpina (70 % do capital) ................................................................................. 221 260 421$00 1 103 642,327
BANIF IMO (totalidade do capital) ...................................................................................... 73 727 761$00 367 752,521
Banif Ascor (totalidade do capital) ....................................................................................... 60 144 600$00 300 000,000

Total .............................................................. 666 783 968$00 3 325 904,410

Conclusão

6 � Com base no trabalho realizado, é nossa convicção que o
valor das partes de capital acima referidas atinge o valor do capital
a realizar em espécie pela accionista BANIF � Investimentos �
SGPS, S. A., no montante global de 3 325 904,410 (666 783 968$).

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  13470574

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FRUTARIA RIO CHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 770/610413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458871; inscrição n.º 20 329; data da apresentação:
20000714.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro.  13760785

NIV � NOVAS IDEIAS VELHAS � INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 339/20000707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504975854; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
52/20000707.

Certifico que, por Maria José da Cunha Justo Mirotes, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NIV � Novas Ideias Velhas �
Informática, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 76,
2.º, esquerdo, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lis-
boa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de material informático.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo
fim. Comércio de automóveis novos ou usados. Comércio de vestu-
ário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13462083

LUSOMUNDO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 497/530515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116156; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 42, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 43 e inscrição n.º 49; números e data das
apresentações: 13, of. 13 e 14/20001102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbado e
registado os seguintes actos:

Cessação de funções dos administradores Maria Perpétua Ferreira
Bordalo da Silva e José Antunes João, por terem renunciado em 8
de Agosto de 2000.

Cessação de funções do membro do conselho fiscal Leopoldo Alves
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por re-
núncia de 29 de Setembro de 2000.

Nomeação de administradores e de um membro do conselho fis-
cal, por deliberação de 29 de Setembro de 2000, até final do man-
dato em curso de 1999-2000.

Administradores: Eduardo Augusto Marques Henriques Martins,
casado, residente na Rua do Alecrim, 7, Birre, Cascais; Franquelim
Fernando Garcia Alves, casado, residente na Estrada da Medrosa,
Casas da Torre, 5, Carcavelos, Cascais; Luís Filipe de Medeiros Cra-
vo Ribeiro, casado, residente na Rua do Padre Américo, 4, 6.º, Lis-
boa, e José Manuel Macedo Vilaça, casado, residente na Quinta da
Torre do Fato, lote 10-9-B, Lisboa.

Membro do conselho fiscal: João Augusto & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monu-
mental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa.

O administrador Luís Augusto da Silva passou a exercer o cargo
de presidente do conselho de administração.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13464159
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LUSOFRANCESINHA, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 264/20000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504757466; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
25/20001103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
transformação em sociedade por quotas unipessoal, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma  Lusofrancesinha, Restauração,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalo Nunes, 51,
freguesia de São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de uma quota de igual valor nominal, pertencente à
sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação pertence à sócia única ou a
não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

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

3 � É gerente a sócia Sandra Cláudia Devesa da Silva Moreira, já
designada.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro.  13460820

NET MOVING ZONE, COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 412/20000801; identificação de pessoa colectiva
n.º 504865056; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/20000801.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Net Moving Zone, Comunicação
Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ventura Terra, 4,
freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção, produção, edição,
distribuição e comercialização de multimédia e meios audiovisuais,
designadamente páginas de Internet, CD-ROM, DVD, fonogramas,
fotogramas, audiogramas e videogramas; serviços de comunicação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de 11 quotas, uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Marques Martins, uma do valor nominal de 4750 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos Manuel Marques da Silva, uma do valor nominal
de 3500 euros, pertencente ao sócio Pedro Manuel Marques Mar-
tins da Silva, uma do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao
sócio João Manuel Martins dos Santos Barba, uma do valor nominal
de 1250 euros, pertencente ao sócio Luís Farinha de Paiva, uma do
valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio José António de
Lacerda e Silva Sequeira, uma do valor nominal de 1250 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel da Conceição Resende, uma do valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio João Manuel Marques
da Silva, uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Rute Maria Pereira de Almeida Martins, uma do valor nominal de
1250 euros, pertencente ao sócio Alberto Manuel Belo da Cunha
Matos, e uma outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente
ao sócio Nuno Pedro da Costa Marques Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Carlos Ma-
nuel Marques da Silva, Vítor Manuel Marques Martins e Pedro Ma-
nuel Marques Martins da Silva, que, desde já, ficam nomeados geren-
tes.

2 � Os membros de gerência são eleitos em assembleia geral por
um período de três anos, renovável ou não.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13466933
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NOBRE & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 808/511116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500475750; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
7/20001117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
seguinte alteração quanto à alínea c) do contrato, a qual passa a ter
a redacção seguinte:

c) O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma de 350 000$,
pertencente à sócia Teresa Fátima de Lacerda de Barros Rodrigues
de Castro Pereira, e duas de 25 000$ cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Sofia Barros Rodrigues de Castro Pereira e Nuno
Barros Rodrigues de Castro Pereira.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12168408

ICMC, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 265/20000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504959336; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
4/20000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de gerentes, por deliberação de 20 de Junho de 2000.
Isabel Maria Frias Monteiro Campos Loureiro, casada, residente

na Rua de Alexandre Herculano, 87, 1.º, direito, Estoril, e Carlos
Miguel Campos de Albuquerque Araújo, solteiro, maior, residente no
Largo do Torreirinho, 9, 2.º, Sacavém, Loures.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12596280

JORGE & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1118/900208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502285311; inscrição n.º 6; data da apresentação: 000518.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12289060

NOVABASE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1495/900126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502280182; inscrição n.º 30; data da apresentação: 000621.

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

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13758365

NIPOSQUAL, COMÉRCIO DE PRODUTOS MARINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 218/20000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 505019159; inscrição n.º 8; data da apresentação: 20000919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de gerente, por deliberação de 26 de Junho de 2000.
Vítor Manuel Costa Nunes, casado, residente na Avenida do Dr.

Augusto Castro, lote 105, 3-A, Lisboa.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13760785

FRUTIPEC � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 266/20000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 501427309; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
14/20000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma FRUTIPEC � Sociedade
Agrícola e Pecuária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Julieta Ferrão,
12, torre A, 11.º piso, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, con-
celho de Lisboa, podendo instalar fábricas, dependências, sucursais,
delegações ou qualquer outra espécie de representação onde a gerên-
cia entenda conveniente.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro.  13460838

LUCENT EMEA EN, LTD. � SUCURSAL EM PORTUGAL
(altera a denominação para AVAYA EMEA, LTD.

SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 276/20000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 980204402; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
15/20000824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

A sociedade alterou o nome para AVAYA EMEA, Ltd., passando
a sucursal a denominar-se AVAYA EMEA � Sucursal em Portugal.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12545678

I. Q. M. � INDÚSTRIAS QUÍMICAS DA MARTIGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 516/19270201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149992; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 6 e 7/20000928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbado e
registado o seguinte:

Cessação de funções de Sérgio António Alves Martins, por ter
renunciado em 1 de Fevereiro de 2000.

Nomeação de gerente, por deliberação de 1 de Março de 2000.
Filipe Miguel Medeiros de Cortinhal, casado, residente na Quinta

do Morgado, Rua Principal, 79, Alfaquiques, São João das Lampas.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro.  12584924

LISCONCEBE � CONSULTADORIA DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º  10 703/20001122; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503401676; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
26/20001122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, n.º 1, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LISCONCEBE � Consultadoria
de Projectos de Engenharia, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Cris-
tóvão da Gama, 1, 2.º, escritório A, Lisboa, freguesia de Belém,
concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado a partir de
hoje.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13757121

NET MOVING ZONE, COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 412/20000801; identificação de pessoa colectiva
n.º 504865056; averbamento n.º 1 à inscrição n.º  e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 8 e 9/20001122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbado e
registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente Carlos Manuel Marques de Silva,
por ter renunciado, em 10 de Julho de 2000.

Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Agosto de 2000.
Luís Farinha Paiva.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13757067

NOVACÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 357/20000714; identificação de pessoa colectiva
n.º 502768711; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 1 e 2/20000828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi averbado e
registado o seguinte:

Cessação de funções do gerente João Bernardo Martins Grade
Santos, por ter renunciado em 29 de Junho de 2000.

Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Junho de 2000.
Manuel Fernando Cláudio Fialho, divorciado, residente na Rua de

29 de Novembro, 329, cave esquerda, Madorna, São Domingos de
Rana.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13723685

NOVACÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 357/20000714; identificação de pessoa colectiva
n.º 502768711; inscrições n.os 13 e 14; números e data das apre-
sentações: 30 e 31/20000714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a usar a firma NOVACÂMBIOS � Agência de
Câmbios, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Calçada do Carmo, 6,
1.º, direito, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 20 000 000$ e cor-

responde a uma quota de igual montante de 20 000 000$, perten-
cente à sócia ULTRA, S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por uma
ou mais pessoas, a designar em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Nomeação de gerentes, por deliberação de 25 de Maio de 2000.
Pedro Alexandre da Conceição de Mascarenhas Santos, casado,

residente na Rua das Marinhas, 10, Praia das Maçãs, Colares, José
João Gonçalves Rocha, divorciado, residente na Rua de Rafael de
Andrade, 15, 3.º, Lisboa, Manuel Viterbo de Almeida, casado, resi-
dente na Rua do Instituto Conde de Agrolongo, 9, cave esquerda,
Alto da Loba, Paço de Arcos, e João Bernardo Martins Grade San-
tos, casado, residente na Rua de Tristão Vaz Teixeira, 13, Urbani-
zação Portagens da Arrábida, Quinta do Anjo.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13763032

J. PEREIRA & CARLOS FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 837/200813; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496323; inscrição n.º 8; data da apresentação: 20001004.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13466941

FARMÁCIA NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 807/810320; identificação de pessoa colectiva
n.º 501137688; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
28/001024.

Certifico que foi registada a transformação em sociedade por quo-
tas unipessoal da sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Farmácia Nogueira,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alcântara, 5-A e 5-B,
em Lisboa, freguesia de Alcântara, contando-se o seu início a partir
desta data.

2.º

O seu objecto é o exercício da actividade de farmácia, nomeada-
mente a exploração da Farmácia Nogueira, situada nesta cidade, na
Rua de Alcântara, 5-A e 5-B.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, per-
tencente à única sócia Maria Natália Nogueira Prista Santos, com a
quota total de 20 000 000$, conforme escritura pública, lavrada no
12.º Cartório Notarial de Lisboa, em 5 de Agosto de 1999.

§ único. A sócia poderá fazer prestações suplementares ao capi-
tal.

4.º

A cessão da quota ou parte da quota é livre, bem como a divisão
da quota por herdeiros, a favor de estranhos desde que haja consen-
timento da sociedade.

5.º

A gerência e a administração da sociedade, dispensada de caução,
com ou sem remuneração, conforme deliberação da única sócia Maria
Natalia Nogueira Prista Santos e que desde já fica nomeada gerente.
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§ 1.º A sociedade pode constituir mandatários para os efeitos do
disposto no artigo 256.º do Código Comercial, em que o sócio ge-
rente poderá delegar entre si ou a favor de estranhos, todos ou par-
te dos seus poderes de gerente.

§ 2.º A sociedade fica obrigada com a assinatura da gerente Maria
Natália Nogueira Prista Santos.

§ 3.º A gerência goza dos mais amplos poderes, inclusive os de
alienar imóveis, dar e tomar de arrendamento, confessar, desistir e
transigir em pleitos judiciais, realizar quaisquer operações bancárias,
constituir mandatários com poderes especiais e, expressamente, tomar
a cessão da exploração da Farmácia Nogueira, com sede nesta ci-
dade, na Rua de Alcântara, 5-A e 5-B.

§ 4.º O gerente não poderá obrigar a sociedade em actos e
contractos estranhos aos negócios e interesses da sociedade, nomea-
damente prestar fianças, abonações, avales de letras de favor e ou-
tros actos semelhantes.

6.º

No caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará com os
herdeiros do sócio falecido, devendo estes escolher entre eles um
que a todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

A assembleia geral será realizada anualmente e ou em outros pe-
ríodos, sempre que a lei ou outras formalidades o exigir.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460862

HERDEIROS DE MANUEL MARTINS TRAVASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 560/550915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500134243; número e data da apresentação: 22 954/000830.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13718070

GONZALEZ & MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 208/000623; identificação de pessoa colectiva
n.º 505010690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/000623.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonzalez & Moutinho, L.da, e
tem a sua sede em Lisboa, na Avenida dO 5 de Outubro, 254-B,
freguesia dO Campo Grande.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalentes a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 3750 euros, pertentente ao sócio Jaime
Dominguez Gonzalez, e outra de 1250 euros, pertencente à sócia
Isabel Maria Almeida Moutinho.

ARTIGO 4.º

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

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente Jaime
Dominguez Gonzalez.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas a não sócios, a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo, gozam do direito de
preferência.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12087823

GONZALEZ & MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 285/000623; identificação de pessoa colectiva
n.º 505010690; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 5 e 7/000823.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Isabel Maria Almeida Mourinho,

por ter renunciado, em 8 de Agosto de 2000.
Foi ainda registada a nomeação de gerente, por deliberação de 8

de Agosto de 2000, de Elisabete de Lemos Henriques.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13723189

HOGE � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 431/000809; identificação de pessoa colectiva
n.º 501683372; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 13/001120.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes José Germano Rego Sousa e

Francisco José Pereira Pinto Balsemão, por terem renunciado, em
27 de Março de 2000 e 4 de Abril de 2000, respectivamente.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12545120

HABI 97 � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 434/000810; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241613; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
29/001004.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante transferência glo-

bal do património para a sociedade MONTIPLANO � Compra e
Venda de Propriedades, S. A.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460846

GLOBO XXI � PRODUTOS PROFISSIONAIS
DE CABELEIREIROS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 428/000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504113364; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
6/000901.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 7.º, n.º 2,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GLOBO XXI � Pro-
dutos Profissionais de Cabeleireiros e Cosméticos, L.da, e vai ter a
sua sede na Rua de Tomás Ribeiro, 46, 3.º, direito, sala C, na fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 550 000$, pertencente à sócia Joana Maria Carloto
Beguilhas Gonçalves Peralta, e outra no valor nominal de 450 000$,
pertencente ao sócio José da Silva Gonçalves Peralta.

ARTIGO 7.º

2 � Vinculam a sociedade os negócios jurídicos concluídos ou
ratificados, em nome dela, pela assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12036986

GLOBO XXI � PRODUTOS PROFISSIONAIS
DE CABELEIREIROS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 428/000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 504113364; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
23 039/000901.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13723995

SOUSA VASCONCELOS & CUNHA (SGPS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 431/000809; identificação de pessoa colectiva
n.º 501683372; inscrições n.os 10 e 11; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/000821.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 9 604 100$, a redenominação e
a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HOGE � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ribeiro San-
ches, 65, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e nos diversos valores do activo, conforme escri-
turação e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 25 000 euros, tituladas uma em nome de cada uma das sócias
IMPRESA � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A. e
PRESSELIVRE � Imprensa Livre, S. A.

Nomeação de gerentes, por deliberação de 27 de Março de 2000.
Luís Fernando Teuscher de Almeida e Vasconcelos, residente na

Avenida das Acácias, 28, Monte Estoril, Cascais; Carlos Alpoim
Vieira Barbosa, casado, residente na Avenida do Infante Santo, 19,
10.º, A, Lisboa; Francisco Manuel Gonçalves da Costa Reis, casado,
residente na Quinta das Milflores, bloco A, 15.º, esquerdo, Lisboa, e
Paulo José de Cal Lopes Direito, casado, residente na Rua de Santo
Isidro, lote 66, Areia, Cascais.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12542121

NGF � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3960/930521; identificação de pessoa colectiva
n.º 502993995; número e data da apresentação: 10/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456458

LISPART, IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4125/930730; identificação de pessoa colectiva
n.º 503039128; número e data da apresentação: 8/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456440

J. A. BRITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4807/940607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503213543; número e data da apresentação: 11/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12434426

JARDIM DAS PRENDAS � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5947/951129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503543721; número e data da apresentação: 4/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456520

GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6082/180426; identificação de pessoa colectiva
n.º 500129860; número e data da apresentação: 8/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456504
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LUCRIVAGEST � GESTÃO E EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6229/960326; identificação de pessoa colectiva
n.º 503612634; número e data da apresentação: 6/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456466

HELIMOTOR � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES
E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 158/600324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459436; número e data da apresentação: 17 177/000703.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13705997

L. SANTOS & M. BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 785/591106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500766754; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 5/001004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 1 063 615$, a redenominação e
a alteração, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros e cor-
responde à soma das quotas seguintes: uma do valor nominal de
5114 euros, pertencente em comum e sem determinação de parte
ou direito às sócias Maria Celeste de Sá Moreno Xavier Calhas Va-
lente e Nair de Sá Moreno Calhas Valente, e uma do valor nominal
de 2386 euros, pertencente à sócia Nair de Sá Moreno Calhas Va-
lente.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, com ou sem remuneração, pertence a um ou mais gerentes,
sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

§ 2.º A sociedade poderá, nos termos legais, constituir mandatá-
rios para a representarem para a prática de determinados actos re-
lativos ao exercício da sua actividade.

§ 3.º É vedado a qualquer gerente ou mandatário assinar em nome
da sociedade quaisquer actos ou contratos que digam respeito a ne-
gócios estranhos à mesma, tais como letras a favor, fianças ou abo-
nações.

§ 4.º Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Celeste de Sá
Moreno Xavier Calhas Valente.

Foi ainda averbada a cessação de funções da gerente Nair de Sá
Moreno Calhas Valente, por ter renunciado, em 21 de Setembro de
2000.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460927

LATEL � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 820/550403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500559309; número e data da apresentação: 18 702/000707.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460870

LATEL � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 820/550403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500559309; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/
001023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 403 374$, a redenominação e a
alteração integral do contrato, o qual se rege pelos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma LATEL � Gás, L.da, com sede na
Rua do 4 de Infantaria, 58 e 60, freguesia de Santo Condestável,
concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na venda de materiais para instalação de
água, gás e electricidade; instalação de redes de gás, água e aqueci-
mento central; montagem e reparação de aparelhos de queima.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, que após a taxa de conversão é equivalente a 1 403 374$
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Agostinho da Silva Araújo e
Maria da Conceição de Araújo Soares.

4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence a ambos os sócios, os quais são desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade, em primeiro

lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Por ambos os outorgantes na qualidade de únicos gerentes e sob
sua responsabilidade, foi dito:

Que a quantia do aumento de capital, ou seja, a importância de
403 374$, está integralmente realizada em dinheiro, já entrado na
caixa social, e que não é devida por lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460889
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LEITARIA BRILHANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 188/561217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451133; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
4/000824.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 602 410$, a redenominação e a
alteração, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo, uma: de
2500 euros, pertencente ao sócio Fernando da Costa Lopes e a ou-
tra de 2500 euros, pertencente à sócia Bárbara Maria da Costa Lo-
pes.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460897

J. GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 26 703/571231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145083; número e data da apresentação: 12 831/000626.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 08413126

J. GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 26 703/571231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145083; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
29/001009.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 602 410$, a redenominação e a
alteração, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas
de 2500 euros, cada uma, pertencendo uma ao sócio Celestino José
Damião e outra ao sócio Arménio António dos Santos.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460900

HERDEIROS DE MANUEL MARTINS TRAVASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 560/550915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500134243;  inscrição n.º 8, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3
e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 5, 9 e 10/
000926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 26 000 000$, a redenominação
e a alteração, quanto ao artigo 6.º, o qual passa a ter a redacção
seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 32 000 000$, e corresponde à soma das seguin-

tes quotas: uma quota de 10 666 667$ do sócio Armando José Ban-
deira Maia; uma quota de 10 666 666$ da sócia Maria Alice dos Anjos
Costa Bandeira Maia, e uma quota de 10 666 667$ do sócio Abílio
Silva Simões.

Foi ainda averbado a cessação de funções da gerente Maria Alice
Alvoeiro da Costa Travassos, por ter renunciado, em 24 de Julho de
2000.

Gerentes designados: os sócios.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12596345

HABI 97 � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 434/000810; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241613; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
22/000810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
altração do contrato, quanto ao artigo 1.º, o qual passa a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de HABI 97 � Construção Ci-
vil, L.da, com sede em Lisboa, na Rua do Embaixador Teixeira de
Sampaio, 4.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 11485493

FORD LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 271/320128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500118035; inscrição n.º 30; número e data da apresentação:
12 455/000623.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13460854

FORD LUSITANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 271/320128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500118035; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 29; números e data das apresentações: 30 e 32/000619.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do suplente do conselho fiscal, Manuel Ma-

ria de Paula Reis Boto, por ter renunciado, em 20 de Março de 2000.
Nomeação do suplente do conselho fiscal, por deliberação de 29

de Março de 2000, até final do quadriénio em curso, José Poças
Esteves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de André
de Gouveia, 8-A, lote 1693, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12086967

GARAGEM CARAVELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 892/491019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500124329; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
23 846/000927.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12584789

GARAGEM CARAVELA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 892/491019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500124329; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
24 169/001006.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 14195062

LUCENT EMEA EN, LTD. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 276/000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 980204402; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/000620.

Certifico que foi registado o seguinte:
Mandato conferido, por procuração de 28 de Abril de 2000, a

Maria Isabel Ferrero Vega, casada, residente em Paseo de la
Castelhana, 216, Madrid.

Poderes conferidos constantes da procuração depositada sob o
n.º 3, válida até 30 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13698591

G 5 � PROJECTOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 278/000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 501771603; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
22/001108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 9 624 100$, a redenominação e
a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma G 5 � Projectos e Insta-
lações Eléctricas, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua do Professor
Mira Fernandes, lotes 20 e 21, 4.º, I, freguesia do Beato, concelho
de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros (equi-
valente a 10 024 100$) e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada sócio:
Aníbal Bento Rocha Madeira e Maria Manuela da Silva Madeira.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13465252

FRETEPOR � TRANSPORTES, DISTRIBUIÇÃO
E ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 291/000623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503849197; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
17/000929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRETEPOR � Transportes Dis-
tribuição e Armazenagem, L.da, e tem a sua sede na Rua de Xabre-
gas, lote D, loja 4, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 2 000 000$ e corres-
ponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de 700 000$,
pertencente ao sócio Jorge Manuel da Silva Pereira; uma do valor
nominal de 650 000$, pertencente ao sócio Jaime Pereira, e uma
do valor nominal de 650 000$, pertencente ao sócio Joaquim Fran-
cisco Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal for deliberado
pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros de exercício da socie-
dade.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Jorge Manuel da Silva
Pereira.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12585688

JOSÉ AUGUSTO LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 611/391220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450897; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 5 e 6/001114.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Alberto de Oliveira Vicente,

por ter falecido em 6 de Setembro de 2000.
Nomeação de gerente, por deliberação de 19 de Outubro de 2000,

José Augusto Tomé Vicente.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13465627

INTERCALDAS � CEDÊNCIA DE PESSOAL
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 362/000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 503040738; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
21/000907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º (corpo), e 5.º, §§ 2.º e
3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma INTERCALDAS � Empresa de Tra-
balho Temporário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Arsenal, 124,
2.º, esquerdo, na cidade e concelho de Lisboa, freguesia dos Márti-
res.

5.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros serão escolhidos de entre os sócios e estranhos
à sociedade, e serão nomeados em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
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§ 3.º Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios Berta Ma-
ria Gomes Ricardo Tavares de Figueiredo e Armando Ferreira Tava-
res de Figueiredo.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13719688

LOTURBIMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 382/000725; identificação de pessoa colectiva
n.º 504688928; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 19, 20 e 21/001103.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções de todos os membros do conselho de admi-

nistração, por terem renunciado, em 6 de Setembro de 2000.
Nomeação do conselho de administração, até final do mandato

em curso, por deliberação de 12 de Setembro de 2000.
Presidente � Rui Miguel Duarte Alegre, que também usa Rui Ale-

gre, casado, residente na Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º, B,
Lisboa; vogais � Jaime Eduardo Lamego Lopes, que também usa Jai-
me Lopes, casado, residente na morada anterior, e Nélson Manuel
Ferreira de Almeida, que também usa Nélson Almeida, casado, resi-
dente na morada anterior.

Deslocação da sede para a Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º,
B, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13464825

LABORATÓRIO UNITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 975/340623; identificação de pessoa colectiva
n.º 500162069; inscrição n.º 26; data da apresentação: 001023.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13484400

HELIMOTOR � COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES
E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 158/600324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500066124; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
20/001013.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 4 340 488$, a redenominação e
a alteração, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores sociais, é de 84 000 euros, dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 42 000 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12170941

FIGUEIREDO & FELÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 694/601021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115567; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
20/001121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital no montante de 2410$, a redenominação e a
alteração, quanto à alínea c) do artigo 3.º, a qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

c) O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores do activo constantes da escritura-
ção e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente à sócia Maria Helena de Almeida Grilo Amante, e outra de
1250 euros, pertencente à sócia Etelvina Lucília Grilo Amante
Marques de Oliveira.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 12003077

FONSECA & VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2180/820419; identificação de pessoa colectiva
n.º 501268871; inscrição n.º 9/000615.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12472972

JOVIPEIXE � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2929/920317; identificação de pessoa colectiva
n.º 502724862; inscrição n.º 7/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456490

FERNANDO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3872/930414; identificação de pessoa colectiva
n.º 502970863; inscrição n.º 5/000626.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13758748

GLITTER � HOTÉIS, GESTÃO, INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3025/830317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501361456; inscrição n.º 4/000628.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456482

LOFRAL � ENTREPOSTOS E DISTRIBUIDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23/800103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500908818; inscrição n.º 25/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456229

FRIOBELO � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 189/881130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070242; inscrição n.º 11/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13752928

LINFE � MODA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 373/890220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502108150; inscrição n.º 5/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456369

IMOLAR � SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 585/880321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501096027; inscrição n.º 13/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13864238

IMOTRADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 894/890919; identificação de pessoa colectiva
n.º 502220406; inscrição n.º 5/000628.

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456350

GESCOSIN � GESTÃO, CONSULTORIA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6421/960705; identificação de pessoa colectiva
n.º 503670960; inscrição n.º 6/000628.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13456580

HAGEN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7180/970603; identificação de pessoa colectiva
n.º 503895270; inscrição n.º 4/000525.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12054933

FRUTARIA RIO CHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 770/610413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458871; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
6/001121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por António
Joaquim Guerreiro e Maria Emília Fonseca Carvalho Guerreiro, foi
registado o aumento de capital no montante de 602 410$, a
redenominação e a alteração, quanto ao artigo 2.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros (equiva-
lente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros (equivalente a 501 205$) uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 13764411

IMOFLORESMIRA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 271/000619; identificação de pessoa colectiva
n.º 504839020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/000619.

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

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de IMOFLORESMIRA � In-
vestimentos Imbobiliários, S. A., e durará por tempo indeterminado.
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ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 224,
freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá ser transferida por mera deliberação do
conselho de administração para o mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade é a aquisição e alienação de bens imóveis,
a construção e desenvolvimento de projectos imobiliários, a revenda
de imóveis adquiridos para tal fim, a administração de bens imóveis,
pertencentes à própria sociedade e a terceiros e o arrendamento de
imóveis, por ela adquiridos ou construídos e a prestação de serviços
conexos.

ARTIGO 4.º

Capital

1 � O capital social é de 1 000 000, euros, integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, representado por 1 000 000 de ac-
ções com o valor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 10 000 ou 50 000 acções.

3 � Por deliberação do conselho de administração, o capital so-
cial poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, até ao montante
máximo de 10 000 000 de euros.

4 � Os accionistas terão direito de preferência na subscrição dos
aumentos do capital social da sociedade, realizados em dinheiro, pro
rata, às respectivas participações no capital social.

ARTIGO 5.º

Acções

As acções da sociedade serão nominativas.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções � direitos de preferência

1 � A transmissão de acções entre accionistas ou a favor de so-
ciedades suas afiliadas é livre e não requer o consentimento prévio
dos restantes accionistas.

Para os efeitos supra, uma afiliada de um accionista é definida
como uma sociedade na qual o accionista detenha, directa ou indi-
rectamente, mais de 50% do capital social e ou dos direitos de voto,
ou uma sociedade que detenha, directa ou indirectamente, mais de
50% do capital social e ou dos direitos de voto do referido accio-
nista, conforme for o caso.

2 � Caso algum dos accionistas pretenda vender todas ou parte
das suas acções na sociedade a um terceiro que não seja uma socie-
dade afiliada, conforme acima definida, os restantes accionistas te-
rão um direito de preferência na aquisição de tais acções. Para o
efeito, o accionista cedente deverá primeiro oferecer tais acções aos
restantes accionistas pelo mesmo preço e sob os demais termos e
condições acordados com tal terceiro de boa-fé, através de notifica-
ção escrita, da qual deverá também contar o preço, termos e condi-
ções da proposta venda de acções, bem como a quantidade de ac-
ções a serem vendidas.

3 � Os restantes accionistas poderão aceitar a acima mencionada
oferta a qualquer momento dentro do prazo de 60 dias a contar da
data de recepção da oferta de venda, através de notificação escrita
ao accionista cedente, caso em que as acções deverão ser adquiridas
por tais accionistas pro rata as respectivas participações no capital
social da sociedade.

4 � Caso os restantes accionistas não pretendam exercer o seu
direito de preferência ou caso a oferta não compreenda a totalidade
das acções a serem vendidas, o accionista cedente deverá então so-
licitar o consentimento da sociedade à proposta transmissão de ac-
ções a terceiros.

5 � As acima mencionadas limitações à livre transmissão das
acções da sociedade deverão ser devidamente averbadas nos títulos
representativos das acções.

ARTIGO 7.º

Prestações acessórias

A sociedade poderá exigir aos accionistas prestações acessórias a
efectuar gratuitamente, até ao montante máximo total de 10 vezes
o capital social, nos termos e condições que vierem a ser fixados
em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá, após deliberação do conselho de administra-
ção, emitir obrigações, convertíveis ou não, bem como outros ins-
trumentos de dívida negociáveis, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais de accionistas

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e dois secretários, eleitos pela assembleia geral de entre os accionis-
tas ou terceiros, por um período de três anos.

2 � Os accionistas ou os seus representantes, devidamente auto-
rizados, poderão estar presentes pessoalmente em qualquer assem-
bleia geral ordinária ou extraordinária ou ser representados por ter-
ceiros.

3 � O mandato acima referido poderá ser concedido por simples
carta-mandato assinada pelo mandante, endereçada ao presidente da
mesa da assembleia geral, da qual deverá constar a agenda da assem-
bleia geral e a identificação completa do representante.

4 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos em cada reunião, salvo quando a lei ou os
presentes estatutos exigirem maioria qualificada ou voto unânime.

5 � As deliberações sobre os seguintes assuntos deverão ser sem-
pre tomadas por voto unânime:

a) Alteração do contrato de sociedade;
b) Aumento ou redução do capital social;
c) Transformação, fusão, dissolução ou liquidação da sociedade;
d) Transmissão de acções;
e) A constituição de hipotecas ou quaisquer outros ónus sobre  bens

imóveis propriedade da sociedade.

ARTIGO 10.º

Conselho de administração

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo ou
fora dele, competirá a um conselho de administração composto por
três, cinco ou sete administradores, de entre os quais um será o pre-
sidente, eleitos pela assembleia geral por um período de três anos,
sendo permitida a sua reeleição, conforme deliberação da assembleia
geral.

2 � Os administradores não serão remunerados, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

3 � O conselho de administração terá os necessários poderes para
assegurar a gestão corrente da sociedade, designadamente para:

a) Celebrar contratos no âmbito e para a prossecução do objecto
social;

b) Adquirir, transmitir ou arrendar bens imóveis;
c) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras equivalentes,

no mercado nacional e ou no mercado internacional;
d) Abrir e movimentar contas bancárias;
e) Aceitar, sacar e endossar letras e outros efeitos comerciais.
4 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas

por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos. Os membros do conselho de administração poderão fazer-se re-
presentar numa reunião do conselho de administração por outro
administrador, mediante carta dirigida ao conselho de administra-
ção.

5 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade em um ou mais dos seus membros, estabelecendo
para o efeito os limites dos poderes delegados, não obstante a sua
competência para deliberar sobre os mesmos assuntos.

6 � O conselho de administração pode constituir procuradores ou
mandatários da sociedade para a prática de determinados actos ou
contratos.

ARTIGO 11.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores ou pela assi-

natura de apenas um administrador, neste último caso dentro dos
limites da respectiva delegação de poderes, nos termos do n.º 5 do
artigo 10.º supra;

b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes
específicos para o efeito, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º supra.

2 � A sociedade poderá ser representada por qualquer membro
do conselho de administração em assembleias gerais de sociedades,
nas quais detenha uma participação.

3 � Os membros do conselho de administração estão expressa-
mente proibidos de obrigar a sociedade em quaisquer obrigações, fian-
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ças, letras, garantias, avales, abonações ou outros actos, contratos
ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sendo
nulos e de nenhum efeito todos os actos praticados e os contratos
celebrados nestas condições, sem prejuízo da responsabilidade do
infractor perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 12.º

Fiscalização

A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por um fiscal
único e um fiscal suplente, revisores oficiais de contas ou sociedades
de revisores oficiais de contas, os quais serão eleitos para um man-
dato de três anos, sem prejuízo de poderem ser reeleitos.

ARTIGO 13.º

Lucros

Os lucros líquidos de cada exercício serão distribuídos como segue:
a) A quantia necessária será aplicada para constituição ou reposi-

ção da reserva legal, conforme exigido por lei;
b) O balanço ficará à disposição da assembleia geral para distri-

buição entre os accionistas em proporção às respectivas acções de-
tidas.

ARTIGO 14.º

Disposições finais e transitórias

1 � São desde já designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o triénio de 2000-2002, ficando os administradores dis-
pensados de prestar caução:

Conselho de administração: presidente � Thomas Hoeller, casado,
natural do México, de nacionalidade austríaca, residente em
Wittelsbacher Platz 1, 80 333 Munique, Alemanha; vogais � Luis
Marsan Astoreca, casado, natural de Espanha, de nacionalidade es-
panhola, residente em Calle Jorge Manrique, 4, Madrid, Espanha, e
Alejo Molina Gonzalo, solteiro, natural de Espanha, de nacionali-
dade espanhola, residente em Calle Pastrana, 5, 5.º, B, Guadalajara,
Espanha.

Fiscal único � Pedro Travassos & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara de Revisores Oficiais
de Contas com o n.º 60, com sede na Avenida da República, 90, 7.º,
Lisboa, representada pelo Dr. Pedro Manuel Travassos de Carvalho,
revisor oficial de contas n.º 634, casado, natural de Lisboa, fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, residente na Rua de Borges Carnei-
ro, 31, 1.º, direito, Lisboa; fiscal suplente � A. Gândara, O. Figuei-
redo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita
na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 41, com sede
na Avenida da República, 90, 7.º, Lisboa, representada pelo Dr. Óscar
Manuel Machado de Figueiredo, revisor oficial de contas n.º 653,
casado, natural de Ribafeita, Viseu, residente na Rua do Dr. António
Martins, 21, 4.º, Lisboa.

2 � A sociedade, pelo presente acto, assume os custos de consti-
tuição, incluindo os relacionados com o presente acto notarial, pu-
blicações e registo.

3 � Nos termos do disposto no artigo 10.º, n.º 5 e artigo 11.º,
n.º 1, alínea a), qualquer dos membros do conselho de administração
está expressamente autorizado a levantar o montante correspon-
dente ao capital social da sociedade, depositado no Banco Espírito
Santo, S. A.

4 � Nos termos do disposto no artigo 10.º, n.º 5 e artigo 11.º,
n.º 1, alínea a), qualquer dos membros do conselho de administração
está expressamente autorizado a praticar todos os actos e contratos
necessários ou convenientes à prossecução do objecto da sociedade
na conservatória do registo comercial, em particular a praticar, em
nome e representação da sociedade, os seguintes actos e ou contra-
tos:

a) Assinar e outorgar quaisquer contratos, escrituras públicas,
documentos e outros instrumentos referentes ao projecto imobiliá-
rio a desenvolver em Miraflores, tendo os necessários poderes para
assinar quaisquer acordos de joint venture, contratos promessa de
compra e venda de bem imóvel e respectivas escrituras públicas de
compra e venda, contratos de projecto, construção e comercializa-
ção, sob os termos e demais condições contratuais que entender mais
convenientes;

b) Receber e pagar quaisquer quantias, assinar os necessários reci-
bos e outros documentos apropriados, apresentar quaisquer declara-
ções fiscais e pagar impostos;

c) Representar a sociedade perante a administração pública local
ou central, bem como perante qualquer outra entidade oficial ou
privada, em particular perante câmaras municipais, onde poderá

praticar, requerer, assinar, reclamar e contestar tudo o que se revele
necessário ou conveniente para a execução do projecto imobiliário
designado por Miraflores Premium Development;

d) Representar a sociedade perante qualquer entidade concessio-
nária de serviços públicos ou privados, onde poderá requerer e assi-
nar quaisquer contratos com vista ao fornecimento de água, telefo-
nes, electricidade e gás, bem como praticar quaisquer actos e assinar
quaisquer documentos necessários ou convenientes aos fins supra;

e) Acordar com quaisquer companhias seguradoras os termos em
que deverão ser emitidas as apólices de seguro, relativas aos bens da
sociedade e à sua actividade;

f) Abrir, movimentar e fechar contas à ordem, a prazo e de cré-
dito, nomeadamente depositar e levantar dinheiro, perante quais-
quer bancos, com poderes para assinar cheques ou outros documen-
tos, bem como dar ordens de transferência e, em geral, praticar todo
o tipo de operações bancárias necessárias ou convenientes aos fins
acima mencionados;

g) Constituir procuradores da sociedade para quaisquer efeitos
considerados convenientes, designadamente no âmbito dos contra-
tos celebrados nos termos da alínea a) supra;

h) Constituir a sociedade IMOGERIL � Gestão Imobiliária e
Construção, L.da, procuradora irrevogável da sociedade, conferindo-
-lhe poderes para outorgar escrituras de dação em cumprimento de
lotes de terreno, bem como quaisquer edifícios, benfeitorias ou quais-
quer obras realizadas, para liquidação da obrigação de indemnização
da sociedade, nos termos e condições considerados convenientes.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12086975

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOCIEDADE PANIFICADORA DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 684; identificação de pessoa colectiva n.º 500455937;
data da apresentação: 010104.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 13475282

TEIXEIRA DE SOUSA � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4390; identificação de pessoa colectiva n.º 503005770;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138468

SCOPAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 933; identificação de pessoa colectiva n.º 502197668; data
da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138492

STARRENT � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 732; identificação de pessoa colectiva n.º 504954962;
data da apresentação: 010104.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138220

REFLEXO GRÁFICO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6219; identificação de pessoa colectiva n.º 503491110;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138573

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DAS SOBERANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4718; identificação de pessoa colectiva n.º 503087335;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138476

TAVERNA VIPATRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5282; identificação de pessoa colectiva n.º 503248673;
data da apresentação: 010103.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12079723

SOFEMA � SOCIEDADE DE FERRAMENTAS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 679; identificação de pessoa colectiva n.º 500271143;
data da apresentação: 010103.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138050

SERISETE � IMPRESSÃO DIGITAL E SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8935; identificação de pessoa colectiva n.º 504720201;
data da apresentação: 001221.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12450260

VARANDINHAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2604; identificação de pessoa colectiva n.º 502714590;
data da apresentação: 001129.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14119838

SALÃO BRASÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 518; identificação de pessoa colectiva n.º 500721378;
data da apresentação: 010103.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138018

SIP � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS PREDIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 665; identificação de pessoa colectiva n.º 500540322;
data da apresentação: 010103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998 e 1999.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138042

SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CINEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 959; identificação de pessoa colectiva n.º 500252610;
data da apresentação: 010103.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998 e 1999.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 10833285

TRANSPORTES AUTO-RÁPIDOS DO AREEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 517; identificação de pessoa colectiva n.º 500727805;
data da apresentação: 010103.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14140438

RAISER � REPRESENTAÇÕES DE APARELHAGEM
INDUSTRIAL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 135; identificação de pessoa colectiva n.º 501794816;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138425
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UM CONVIDA DOIS � REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1911; identificação de pessoa colectiva n.º 502449373;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138450

SOCIMOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6828; identificação de pessoa colectiva n.º 501564225;
data da apresentação: 010105.

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

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138530

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS SAVIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 206; identificação de pessoa colectiva n.º 500998132;
data da apresentação: 010105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998 e 1999.

8 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 14138557

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PROTÃO � ESTUDOS, PROJECTOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4277/950403; identificação de pessoa colectiva
n.º 503395358; entrada e data da apresentação: 20 091/000713.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 14206331

LOURES

MIRAREDE � FORNECIMENTO E MONTAGEM
DE VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 088;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505244047; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/001215.

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 2000, exarada
de fl. 38 a fl. 39 do livro n.º 202 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, entre João Francisco Paiola
Miranda e Anabela Castro da Costa Miranda, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIRAREDE � Fornecimento e
Montagem de Vedações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Belavista, Rua D,
lote 15, lugar e freguesia de Frielas, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fornecimento e montagem de
estruturas metálicas e outros trabalhos de construção civil. Forneci-
mento e montagens de redes de protecção e vedação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais do valor nominal de 7500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula.
13537393

GRAMALT � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 371;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185632.

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

7 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Eugénia Maria Gonçalves.
13875604

MERCACASH � CASH E CARRY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793178.

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

29 de Novembro de 2000. � A Ajudante, Eugénia Maria Gonçal-
ves. 13874926

CAUTUS � EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 910;
identificação de pessoa colectiva n.º 502821418.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998 e 1999.

6 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10577157

LOURINHÃ

COMÉRCIO DE MARISCOS DE PORTO DINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 421/
250889; identificação de pessoa colectiva n.º 502209984; data da
apresentação: 230800.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 16 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís de
Sousa. 14312301

FONSECA & ESTEVES � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 868/
051197; identificação de pessoa colectiva n.º 504004069; data da
apresentação: 280600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 10762841

FIDALGO & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 26/
011051; identificação de pessoa colectiva n.º 500115451; data da
apresentação: 290900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 33 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312824

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE VALE DE MEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 54/
240195; identificação de pessoa colectiva n.º 500253714; data da
apresentação: 031000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312689

FERREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 818/
080197; identificação de pessoa colectiva n.º 503803120; data da
apresentação: 260900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312832

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CASALINHOS
DAS OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 474/
060690; identificação de pessoa colectiva n.º 502360496; data da
apresentação: 271000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 10 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312891

SUÍNOESTE, AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 967/
050599; identificação de pessoa colectiva n.º 504462180; data da
apresentação: 230800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312670

RUSTIVIL � RECUPERAÇÃO DE PATRIMÓNIO,
ESPAÇOS VERDES E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 896/
260398; identificação de pessoa colectiva n.º 504096842; data da
apresentação: 280800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312581

ANTÓNIO VÍTOR FERREIRA JÚNIOR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 351/
290798; identificação de pessoa colectiva n.º 501889604; data da
apresentação: 271000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312883

COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 240/
250791; identificação de pessoa colectiva n.º 501208038; data da
apresentação: 230800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 22 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312522

PALMIRA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 577/
060592; identificação de pessoa colectiva n.º 502758422; data da
apresentação: 261000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 13 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312875

SARREIRA & MARTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1000/
290999; identificação de pessoa colectiva n.º 504527320; data da
apresentação: 280800.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 1 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312492

P E F � PLANTAÇÕES E EXPLORAÇÕES FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 427/
081189; identificação de pessoa colectiva n.º 502242132; data da
apresentação: 290800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 10 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312484

LOURICOZINHA � FÁBRICA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 285/
220798; identificação de pessoa colectiva n.º 501450793; data da
apresentação: 270600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 21 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 10762647

AVISOUSA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 380/
070788; identificação de pessoa colectiva n.º 501889558; data da
apresentação: 230800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 18 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312654

FONSECA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 273/
170883; identificação de pessoa colectiva n.º 501400273; data da
apresentação: 280800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 20 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312506

ANTELIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 447/
210290; identificação de pessoa colectiva n.º 502293829; data da
apresentação: 230800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 14 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312603

CONSTRUÇÕES MÁRIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 982/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504449516; data da
apresentação: 121000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 2 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312794

VICENTE & MIRANDA � RESTAURANTE L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 841/
260597; identificação de pessoa colectiva n.º 503884510; data da
apresentação: 290900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312840

FRANGOESTE � PRODUÇÃO AVÍCOLA E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 307/
080792; identificação de pessoa colectiva n.º 501540091; data da
apresentação: 260900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 35 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312786

GRAFIGOMES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 746/
030196; identificação de pessoa colectiva n.º 503571580; data da
apresentação: 290900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 6 e os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312859

RESTAURANTE RESIDENCIAL BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 365/
110388; identificação de pessoa colectiva n.º 501947310; data da
apresentação: 261000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14312867

ODIVELAS

TRIOSOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 919; identificação de pessoa colectiva n.º 500290431;
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inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 9 e 10/
191000.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

Sede: Rua de Avelino António Paiva, 12-A, Caneças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 900 000$ e corresponde à soma de três quotas cada uma no va-
lor nominal de 14 300 000$, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Luís Cândido Franco, Fernando dos Santos Marques e José Maria
dos Santos.

ARTIGO 6.º

6 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois dos seus
gerentes.

Certifico ainda que foi efectuado o registo seguinte:
Cessação das funções de gerentes Américo Trindade Ambrósio,

Arlindo do Nascimento Branco e Mário Henriques Pereira, em 12
de Janeiro de 2000, por renúncia.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2000. � O Conservador, Artur Alexandre Porta
Nova Namorado. 14975122

TORRES VEDRAS

H. S. HENRIQUES SANTOS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2467; identificação de pessoa colectiva n.º 503617113; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 6 e 12/001129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciaram à
gerência, Henrique dos Santos e João Paulo de Castro Morgado, em
11 de Junho de 1999, e foram nomeados gerentes para o quadriénio
de 1999-2002, António Ferreira dos Anjos, Luciano Manuel Fer-
reira dos Anjos e Luciano José dos Anjos, em 11 de Junho de 1999,
o contrato da sociedade foi alterado, quanto ao artigo 4.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e corresponde à soma de cinco quotas, sendo: uma de
2 100 000$, pertencente à sociedade BELGEST � Sociedade de
Gestão de Empresas, L.da; uma de 630 000$, pertencente ao sócio
Engenheiro António Augusto Ferreira dos Anjos, e três quotas iguais
de 90 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Dr. Luciano
Manuel Ferreira dos Anjos, Ana Margarida Rodrigues dos Anjos e
Nuno Manuel Rodrigues dos Anjos.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia
Simão Aires dos Santos. 10022961

VILA FRANCA DE XIRA

RAMOS & FILHO � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3771/970218; identificação de pessoa colectiva
n.º 503841730.

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

20 de Novembro de 2000. � A Ajudante Principal, Alice da Con-
ceição da Costa Ferreira Lopes. 09633626

PORTALEGRE

CAMPO MAIOR

BELCHIOR & PINGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001229.

Certifico que, por escritura de 11 de Dezemro de 2000, lavrada a
fl. 105 do livro n.º 21-D do Cartório Notarial de Campo Maior, entre
Manuel Rui Estribio Pingo, casado com Maria Isabel Segundo Leão
Pingo, na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Vale,
lote 694, Bairro da Fraternidade, São João da Talha, Loures, e Do-
mingos Manuel Pirico Belchior, casado com Fernanda Maria Gon-
çalves Silva Belchior na comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida Calouste Gulbenkian, 78, Campo Maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Belchior & Pingo, L.da, e terá
a sua sede na Zona Industrial, lote 213, freguesia de São João Bap-
tista, concelho de Campo Maior.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, onde e
quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de pneus e
seus acessórios.

3.º

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

4.º

A cessão de quotas, quer a sócios, quer a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, à qual são ainda reservados os direitos
de preferência e de amortiação; se a sociedade consentir na cessão,
terão os sócios, depois dela, direito de preferência. Havendo mais
que um sócio a exercer o direito de preferência a quota será dividida
pelos que a pretenderem na proporção das que já possuírem.

§ 1.º O sócio que quiser ceder a sua quota, deverá comunicar à
sociedade, que convocará imediatamente a assembleia geral, a fim
de deliberar se a sociedade autoriza a cessão, se prefere ou se amor-
tiza a quota.

§ 2.º A cessão ou amortização efectuar-se-á pelo valor que para a
quota resultar do balanço efectuado expressamente para esse fim.

§ 3.º A quantia que assim se mostrar devida será paga ou deposi-
tada, como no caso couber, em quatro prestações trimestrais, iguais
e sucessivas, sem juro, vencendo-se a primeira 30 dias após a reali-
zação da referida assembleia geral.

5.º

A assembleia geral será convocada por carta registada, expedida
com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. Em relação aos sócios residentes no estrangeiro, a con-
vocatória deverá ser expedida por carta registada e correio aéreo,
com a antecedência mínima de 20 dias.

6.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, activa ou passivamente, em juízo ou fora dele, incumbe a
dois ou mais gerentes, sócios ou não, os quais serão nomeados em
assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, sendo
necessárias as duas assinaturas conjuntas para que a sociedade se
considere validamente obrigada em todos os seus actos ou con-
tratos.
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§ 2.º A sociedade pode constituir mandatários nos termos do n.º 6
do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

7.º

Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao seu fim social, designada-
mente em abonações, fianças, avales ou actos semelhantes.

8.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou participações por
qualquer forma legal no capital de outras sociedades nacionais ou
estrangeiras.

9.º

A sociedade assume as despesas relativas à sua constituição, no-
meadamente as resultantes da presente escritura, seu registo, publi-
cações e com a aquisição de bens de equipamento e material neces-
sário à sua instalação, ficando os gerente desde já autorizados a
efectuar da conta aberta no Banco Comercial Português, S. A., So-
ciedade Aberta, os levantamentos necessários para o efeito, ainda
que na sua totalidade.

Está conforme o original.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Alves Caturrinho Carmo. 07729235

ELVAS

JOSÉ EDUARDO ALFACE SERENO, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 10/
010103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010103.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, por José Eduardo Alface Sereno, sol-
teiro, maior, natural de Assunção, Elvas, residente na Praceta dos
Descobrimentos, edifício Presidente 1, 5.º, B, em Elvas, identifica-
ção fiscal n.º 213615860, cuja identidade verifiquei por exibição do
bilhete de identidade n.º 10991935, emitido em 29 de Julho de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Portalegre.

Por ele foi dito:
Que, por esta escritura, constituiu um estabelecimento individual

de responsabilidade limitada, nos termos constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada adopta
a firma José Eduardo Alface Sereno, E. I. R. L., pertence a José
Eduardo Alface Sereno, cidadão português, e tem a sua sede na Pra-
ceta dos Descobrimentos, edifício Presidente, 1, 5.º, B, na freguesia
de Assunção, do concelho de Elvas.

ARTIGO 2.º

O estabelecimento tem por objecto o serviço de desinfestações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$.

ARTIGO 4.º

O estabelecimento iniciará a sua actividade no próximo dia 1 de
Janeiro.

Disse ainda o outorgante:
Que não é titular de qualquer outro estabelecimento individual de

responsabilidade limitada.
Que estima o montante dos impostos e taxas a cujo pagamento

fica sujeito em virtude da constituição deste estabelecimento em
97 590$.

Que procedeu ao depósito da quantia de 1 002 410$, à ordem do
estabelecimento ora constituído na Caixa de Crédito Agrícola Mú-
tuo de Elvas, C. R. L.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08889368

POMBAL & CÂMARA � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 693/
920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502771879; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 5 e 6/010103.

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 epígrafe,
foram lavrados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Maria Helena Silva Pereira
Cordeiro de Almeida Gonçalves Lopes.

Causa: renúncia.
Data: 16 de Dezembro de 2000.
2) Nomeação do gerente de Gonçalo Almeida Lopes, divorciado,

residente na Avenida do Colégio Luso-Britânico, em Elvas.
Data: 16 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08889015

ANTÓNIO MOURÃO � ARTES GRÁFICAS
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1167/
010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010104.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, queentre Maria José Conceição Belchior
Mourão e marido António Manuel Beça Mourão, casados sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia de
Assunção, concelho de Elvas, residentes na Rua de Paris, bloco 19,
3.º, esquerdo, Bairro Europa, em Elvas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.os 9286701, de 14 de Maio de 1999, e
9653393, de 20 de Fevereiro de 1998, ambos dos Serviços de Iden-
tificação Civil de Portalegre.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, contituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regulará pelas cláusulas constantes do
documento complementar anexo, que faz parte integrante desta
escritura, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado, que os outorgantes declaram já ter lido e conhecerem
perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitura.

A sociedade adopta a firma António Mourão � Artes Gráficas e
Publicidade, L.da, com o capital social de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$), tem sede na Estrada Nacional n.º 373, Zona Indus-
trial, Boa Fé, fregueia de Caia e São Pedro, em Elvas, e cujo objecto
consiste em agência de publicidade, multimédia e audiovisual, artes
gráficas, impressão de documentos de transportes e prestação de
serviços.

Documento complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da es-
critura de constituição da sociedade, lavrada em 20 de Novembro
de 2000, exarada a fl. 129 do livro n.º 17-D do Cartório Notarial
de Campo Maior.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de António Mourão �
Artes Gráficas e Publicidade, L.da, e terá a sua sede na Estrada Na-
cional n.º 373, Zona Industrial, Boa Fé, freguesia de Caia e São Pe-
dro, em Elvas.

§ único Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para o mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, e abrir, transferir e encerrar filiais, sucursais ou agências,
ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em agência de publicidade,
multimédia e audiovisual, artes gráficas, impressão de documentos
de transporte e prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros (equiva-
lente a 1 002 410$) e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros (equivalente a
501 205$) pertencente à sócia Maria José Conceição Belchior
Mourão, contribuinte fiscal n.º 198800576;
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b) Uma quota com o valor nominal de 2500 euros (equivalente a
501 205$) pertencente ao sócio António Manuel Beça Mourão,
contribuinte fiscal n.º 198252340.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, por uma ou mais vezes, desde que o montante total
das prestações não ultrapasse 10 vezes o valor do capital social à
data do cumprimento das prestações.

2 � Os montantes e prazos de realização das prestações
suplmentares serão fixados em assembleia geral dos sócios expressa-
mente convocada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que não vence-
rão juros. Poderão, no entanto, vencer juros se tal for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade que terá preferência
em primeiro lugar, seguindo-se os sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá adquirir quotas próprias, nos termos e
segundo as condições previstas no Código das Sociedades Comerciais.

2 � Nenhuma quota da sociedade, poderá ser dada, no todo ou
em parte, em caução ou como garantia de qualquer obrigação da
sociedade ou dos sócios, sem prévia deliberação tomada em assem-
bleia geral por unanimidade dos votos dos sócios.

ARTIGO 8.º

São designados gerentes todos os sócios. A gerência da sociedade
será remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de qualquer dos ge-
rentes, que ficam desde já autorizados a comprar ou alienar quais-
quer bens móveis ou imóveis.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer
actos ou contratos que sejam estranhos ao seu objecto social, tais
como abonações, letras de favor, fianças ou outros semelhantes.

ARTIGO 10.º

1 � A amortização, total ou parcial, de quota pode acontecer nos
seguintes casos:

a) Quando a sociedade e o respectivo sócio estejam de acordo;
b) Quando alguma quota for cedida a estranhos sem o consenti-

mento da sociedade;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de penhora, arresto ou de qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação judicial.

2 � O valor de amortização, com excepção para o caso previsto
na alínea a) supra, será o que para a quota amortizada resultar de
um balanço especialmente elaborado para esse fim.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada
na verificação dos respectivos pressupostos contratuais, e torna-se
eficaz mediante comunicação dirigida pela sociedade ao sócio por
ela afectado. A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permite a amortização.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, quando a lei não determine formalidades
especiais, serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Dependem de deliberação da assembleia geral da sociedade, tomada
por maioria de três quartos dos votos correspondente ao capital
social, as seguintes operações:

a) A exclusão dos sócios;
b) A alteração do contrato de sociedade;
c) A transformação da sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � Dos lucros líquidos apurados anualmente serão reservados
para o fundo de reserva legal as percentagens fixadas por lei.

2 � O restante lucro terá a aplicação que a assembleia geral deter-
minar, podendo ser distribuído pelos sócios na proporção do valor
nominal das suas quotas.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei,
sendo os liquidatários os gerentes em exercício.

2 � Deliberada a dissolução da sociedade, terá lugar a liquidação e
partilha dos seus valores, nos termos que forem deliberados em as-
sembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento
do capital social depositado, para efeitos de aquisição de bens e equipa-
mentos necessários ao início do exercício da actividade da sociedade.

2 � Todas as despesas provenientes da presente escritura, seu
registo e publicação são da responsabilidade da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08888752

PERPÉTUA, CABRELA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 560/
900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502275286; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/000912.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
ao artigo 4.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

4.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: duas
de 14 750 euros, pertencentes aos sócios Maria Perpétua Tavares
Chaparro Cabrela e António David Feiticeiro Cabrela, e duas de
250 euros, pertencentes aos sócios Carla Isabel Chaparro Cabrela e
Luís Fernando Chaparro Cabrela.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Antónia
Almeida. 08888060

PORTALEGRE

MEDSERVE � INFORMAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504439332; data da apresen-
tação: 120700.

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

24 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da Cruz
Carvalho. 14894580

SOUSEL

ENASEL � TURISMO E CINEGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 54/
900531; identificação de pessoa colectiva n.º 501946276; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/191000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Mudança de sede: mudou a sua sede para a Avenida de 25 de Abril,
26-A, freguesia e concelho de Sousel.

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2000. � O Conservador, Nélson Pinheiro.
08327670
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CENTRO DE ENFERMAGEM SORRISO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 96/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503217255; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 17 de Outubro de 2000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, transformação em sociedade
unipessoal, limitada, alterando, em consequência, os artigos 1.º, 3.º
e 6.º e acrescenta o artigo 10.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Centro de Enfermagem Sorriso,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 26-A
e B, em Sousel, freguesia e concelho de Sousel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O capital social é de 400 000$, dividido em duas quotas: uma com
o valor nominal de 80 000$ e outra com o valor nominal de
320 000$, ambas pertencentes à sócia Rute de Jesus Mendes Penado.

6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade compete a um
gerente que será nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
10.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios com a socie-
dade, com observância dos preceitos legais.

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

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2000. � O Conservador, Nélson Pinheiro.
08327688

PORTO

AMARANTE

GABIBARROS � CONSTRUÇÕES DE MUROS
EM GABIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1542/
001030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/001030.

Certifico que entre Fernando Coelho Pinto Barros e mulher, Né-
lia Celeste Machado Barros Pinto, casados na comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GABIBARROS � Construções de
Muros em Gabiões, L.da, com sede no Bairro da Taga, bloco A, 3.º,
frente, freguesia de Telões, concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de muros em gabiões.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Fernando Co-
elho Pinto Barros, 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 sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 12208566

J. & C. MAGALHÃES MACHADO, L.DA

Sede: Nora, Figueiró, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1092/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503865117.

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

Conferi, está conforme.

28 de Agosto de 2000 � A Ajudante, Maria Ercília Leite Ribeiro de
Carvalho. 12191329

ZÉLIA & MORAIS, L.DA

Sede: Avenida do General Vitorino Laranjeira, São Gonçalo,
4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 950/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503589993; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 12/001212.

Certifico que, pela inscrição n.º 7, foi registado o aumento de
capital social para 1 002 410$, tendo sido a quantia do aumento de
602 410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas, tendo, em consequência, o artigo 4.º, ficado com
a redacção seguinte:

Capital social: 1 002 410$.
Sócios e respectivas quotas: Manuel Arméno Pereira Morais e

Idalina Gameiro Francisco, com uma quota de 501 205$ cada um.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto do contrato actua-
lizado.

27 de Dezembro de 2000 � A Ajudante, Maria Ercília Leite Ribeiro
de Carvalho. 121914523

FORMSTORE � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: edifício Galerias Plus, loja F, Madalena,
4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1417/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504744488; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 13 e 14/111000.

Certifico que foi registado a cessação de funções de gerente de
António José de Moura Novais de Sousa, por renúncia, em 9 de
Agosto de 2000, e a referida sociedade foi transformada em socie-
dade unipessoal, adoptando a referida denominação.

18 de Dezembro de 2000 � A Ajudante, Maria Ercília Leite Ribeiro
de Carvalho. 12190241
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TUBETÃO � FABRICO DE ARTIGOS DE BETÃO, L.DA

Sede: Alvelos, Freixo de Baixo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1034/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 500714118; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/001212.

Certifico que, pela inscrição n.º 8, foi registado o aumento de
capital social em 20 000 000$, realizado em dinheiro, pelos sócios
Paulo Joaquim da Silva Costa e Alcino Manuel Vaz Pedro de Carva-
lho, na proporção de 10 000 000$ cada um, tendo, em consequên-
cia, o artigo 3.º do pacto, ficado com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 40 000 000$, dividido nas seguintes quatro quotas: uma quota
do valor nominal de 18 040 000$, pertencente ao sócio Paulo Joa-
quim da Silva Costa; uma outra quota do valor nominal de
18 040 000$, pertencente ao sócio Alcino Manuel Vaz Pedro de
Carvalho; uma outra quota do valor nominal de 1 960 000$, per-
tencente ao sócio Albino Pinto da Costa, e uma última quota do
valor nominal de 1 960 000$, pertencente à sócia Maria Cândida
Pereira da Silva.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto do contrato actua-
lizado.

Conferi, está conforme.

28 de Agosto de 2000 � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Leite
Ribeiro de Carvalho. 12191531

TALHO JÓIA, L.DA

Sede: Campo da Feira, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 736/
930922; identificação de pessoa colectiva n.º 500400024; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/001212.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registado o aumento de
capital social para 1 002 410$, tendo sido a quantia do aumento de
2410$, realizado em dinheiro, pelos sócios, na proporção das res-
pectivas quotas, tendo, em consequência, o artigo 4.º, ficado com a
redacção seguinte:

Capital social: 1 002 410$.
Sócios e respectivas quotas: Miguel Augusto Teixeira de Sousa e

Francisco Teixeira de Sousa, com uma quota de 501 205$ cada um.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto do contrato actua-
lizado.

Conferi, está conforme.

27 de Dezembro de 2000 � A Ajudante, Maria Ercília Leite Ribeiro
de Carvalho. 12191515

RAFAEL & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 158/
750510; identificação de pessoa colectiva n.º 500400024; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/001212.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registado a alteração de
pacto, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

§ 1.º Poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao mon-
tante de 27 000 000$, a deliberar em assembleia geral, por unani-
midade dos sócios, concretizadas, nomeadamente através da conver-
são de suprimentos.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto do contrato actua-
lizado.

Conferi, está conforme.

27 de Dezembro de 2000 � A Ajudante, Maria Ercília Leite Ribeiro
de Carvalho. 12191493

BAIÃO

BARBOSA & PINTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 232/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504213822; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 2 e 3/001220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente e a alteração parcial do contrato,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, o qual fica com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O seu obejcto consiste na promoção imobiliária, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil
e obras públicas.

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi registado a cessação
de funções de gerente, por António Cândido Pinto.

Data: 12 de Outubro de 2000.
Causa: renúncia.

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

Conferi, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11106581

JOSÉ VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 42/
840525.

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

Conferi, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11106557

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 255/
990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504306782.

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

Conferi, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11106565

TÁXIS ADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 324/
001220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001220.

Certifico que entre Adão Fernando Pinto Nogueira, casado com
Marinha Rosa Borges Ribeiro na comunhão de adquiridos, e Calisto
Alberto Pereira Nogueira, casado com Maria de Fátima Ribeiro
Nogueira, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Adão, L.da, e tem a sede
na Rua do Professor Albino Carvalho, freguesia de Santa Marinha
do ZÊzere, concelho de Baião.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir agên-
cias, sucursais e filiais em qualquer zona do País ou estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de aluguer em automó-
veis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo: uma do valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Adão Fernando Pinto
Nogueira e outra do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao
sócio Calisto Alberto Pereira Nogueira.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas a estranhos dependem do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a
ambos os sócios, os quais desde já são designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, incluindo

viaturas automóveis;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir ou trespassar quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Assinar contratos de locação ou outros semelhantes;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo ou fora dele.

ARTIGO 7.º

Fica expressamente vedado aos gerentes vincular a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios e interesses sociais, desig-
nadamente em aceite e saque de letras de favor, prestação de fian-
ças, subfianças, cauções e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou arrolada;
c) Falência, insolvência, interdição ou morte do seu titular;
d) Se em caso de divórcio ou de separação de pessoas e bens de

qualquer sócio a quota não ficar a pertencer ao seu titular;
e) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecuti-
vos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas
a serem alienadas a um dos sócios ou terceiros.

Conferi, está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11106522

GONDOMAR

A TÁXIS � DE HERNÂNI CASTRO & CARLA CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 619/000221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504842897; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
2/001212.

Certifico que foi depositada acta, de onde consta a designação da
gerente Carla Manuela Santos Almeida Castro, em 2 de Novembro
de 2000.

15 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
14490463

DIASGEST � CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 321/980902; identificação de pessoa colectiva
n.º 504254022; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
14/061200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade, cujo extracto
da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Outubro de 2000.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
14490340

PORTO � 3.A SECÇÃO

B2F � BUSINESS TO FUTURE � PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 682/001012 (Valongo); identificação de pessoa colec-
tiva n.º 505146041; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/001012.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma B2F � Business to Future � Progra-
mação Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua das Herdades, 35,
1.º, sala L, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento e programação
de projectos de informática, investigação tecnológica, implementa-
ção de soluções informáticas pela Internet e ambiente browser, ba-
ses de dados, implementação de funcionalidades relacionais e outras
funcionalidaes de desenvolvimento informático, actividades conexas
e comércio a retalho de máquinas e de outro material para escritó-
rio, representação e comércio de soluções globais na área da Internet
e informática.

ARTIGO 3.º

O capital social será de 50 000 euros, dividido em quatro quotas,
sendo: duas iguais do valor nominal de 10 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Fernando Manuel Couto de Santos Serra
e Januário Joaquim da Cruz Oliveira Machado uma do valor nomi-
nal de 25 000 euros, pertencente à sócia A. P. R. � Sistemas In-
formáticos, L.da, e ainda uma do valor nominal de 5000 euros, per-
tencente ao sócio Ernesto Carlos Iglésias Morais.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral fica afecta aos sócios Fernando Manuel
Couto de Santos Serra e Januário Joaquim da Cruz Oliveira Machado
e ainda a Manuel Alexandre Figueiredo Costa, casado, natural da
freguesia de Paranhos, da cidade do Porto, residente na Avenida de
Loureiro, bloco B, 1.º, direito, frente, freguesia de Delães, concelho
de Vila Nova de Famalicão, e Rogério da Conceição Miranda Ma-
chado, casado, natural da freguesia de Aves, concelho de Santo Tir-
so, residente na Rua do Padre Luís Cabral, freguesia de Roriz, do
mesmo concelho, que desde já são nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos que
envolvam responsabilidade para a sociedade, é necessário a assinatura
de dois gerentes; sendo certo, que é sempre necessária a assinatura
de um dos gerentes Fernando Manuel Couto de Santos Serra ou
Januário Joaquim da Cruz Oliveira Machado, juntamente com um
dos gerentes Manuel Alexandre Figueiredo Costa ou Rogério da
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Conceição Miranda Machado; porém, para assinar documentos de
mero expediente é necessária e suficiente a assinatura de um só
gerente.

2 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade,
quanto a actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente em abonações, letras de favor, avales, fianças e outras obri-
gações.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a estranhos, de-
pende sempre do consentimento dado por escrito pelos restantes
sócios que, em qualquer caso, têm o direito de preferência, ficando
desde já autorizada a sócia A. P. R. � Sistemas Informáticos, L.da,
a ceder e dividir, se necessário, a sua quota, aos seus sócios Manuel
Alexandre Figueiredo Costa e Rogério da Conceição Miranda Ma-
chado.

ARTIGO 6.º

Por deliberação tomada por maioria correspondente a dois terços
do capital social, a sociedade pode associar-se com terceiros, no-
meadamente para constituir sociedades, consórcios ou associações
em participação, bem como adquirir e alienar participações no ca-
pital social de outras sociedades, ainda que com objecto social dife-
rente, desde que não contrariem os fins do objecto da sociedade e
dos sócios que a representam.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou adjudicação em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência dos sócios; e
d) Quando por divórcio ou separação de pessoas e bens de qual-

quer sócio, a quota não fique em partilha a pertencer inteiramente
ao mesmo sócio.

§ único. Deliberada a amortização, será feita pelo valor resultan-
te do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

No caso de morte, interdição e inabilitação dos sócios, a socie-
dade continuará com os herdeiros ou representantes legais do fale-
cido, interdito ou inabilitado, devendo aqueles nomear dentro do prazo
de 90 dias um entre si que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio será excluído, no caso de fraude ou qualquer acção
devidamente comprovada, como lesiva dos direitos e bom nome da
sociedade. Sendo, no caso de exclusão, o valor da quota nominal.

ARTIGO 10.º

Os gerentes, em ampliação aos seus poderes poderão transigir,
confessar, desistir, relativamente ao objecto de quaisquer demandas,
em que a sociedade seja interessada bem como poderão nomear
mandatários ou procuradores da sociedade, para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos, desde que tenham o consen-
timento unânime dos restantes sócios em ambos os casos.

ARTIGO 11.º

Dos lucros apurados, serão retirados 5% para o fundo de reserva
legal e as percentagens, mesmo que superiores a 50% dos lucros que
a assembleia vier a deliberar para a constituição de quaisquer fundos
de reserva especiais.

27 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 11528052

MULTITUBOS � COMÉRCIO DE TUBOS
E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 578/850308 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 501550763; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
24/001025.

Certifico que foi aditado o § único ao artigo 3.º, o qual fica com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante global igual ao quíntuplo do
capital social.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 11528532

TRANSPORTES S. B. O., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 636/001002; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 30/001002.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes S. B. O., L.da, com sede
na Travessa de Linhares de Trás, 97, freguesia de Custóias, conce-
lho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 40 000 euros, pertencente ao sócio Serafim Barbosa de Oliveira,
e uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Ri-
cardo Fernandes Oliveira.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade, de-
vendo a parte restante ser realizado até três anos a partir desta data.

3 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Serafim Bar-
bosa de Oliveira, que desde já é nomeado gerente.

2 � Pra 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 consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

23 de Outubro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 12643955

ESCOLA DE CONDUÇÃO MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 230/980807 (Maia); identificação de pessoa colectiva
n.º 504253603; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
12 e 13/001016.
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Certifico que o capital foi elevado à cifra de 25 000 euros, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 2, os quais ficaram com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em cinco quotas: uma do valor nomi-
nal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Diamantino Moutinho
de Oliveira, e quatro iguais do valor nominal de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria Helena Ferreira Silva Ma-
chado, Vítor Manuel Ferreira Moutinho, António Hermínio Areias
Jaime e Olinda Maria Ferreira Moutinho Jaime.

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

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

Está conforme.

24 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12653748
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