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4.  Empresas � Registo comercial

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

NOGUEIRA & SANTOS � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 910/
010111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010111.

Certifico que entre Alexandre Fonseca Nogueira, casado com
Maria da Conceição Gonçalves em comunhão de adquiridos, e
Maria Célia Peixoto Minhoto dos Santos, casada com Paulo Ma-
nuel Carvalho dos Santos em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nogueira & Santos � Gestão
de Condomínios e Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no loteamento do Rebordão, lote
34, cave esquerda, freguesia, concelho e cidade do Fundão.

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 gestão de condomínios e ga-
binete de contabilidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Alexandre Fonseca Nogueira
e Maria Célia Peixoto Minhoto dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

legitimários;

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

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

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

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, mera reprodução de normas contidas em precei-
tos legais vigentes ou que deles resultem, são essenciais ao melhor
esclarecimento da sua vontade negocial.

Conferida, está conforme.

26 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes Elvas. 11793988

LISBOA
LISBOA � 4.A SECÇÃO

MIGALHAS � ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3788/940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503275930;
entrada e data: 27 490/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13869787

CLÍNICA MÉDICA J. & F. INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3156/931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503106763;
entrada e data: 27 464/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 08924791
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COM TACTO � SAÚDE, ACTIVIDADES
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2954/930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503064220;
entrada e data: 27 444/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14493624

CÂMARA 3 � PRODUÇÕES E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2164/921125; identificação de pessoa colectiva n.º 502336749;
entrada e data: 27 470/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712431

CEGICOL � CENTRO DE GESTÃO, INFORMÁTICA,
CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2008/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 501561960;
entrada e data: 23 961/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12585866

MESQUITA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4913/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503559482;
entrada e data: 27 480/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12819654

PEREZ & DOMINGUEZ, VINHOS E PETISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 167/820622; identificação de pessoa colectiva n.º 501308369;
entrada e data: 23 998/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13713361

MILLAN & ALONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 22 262/521119; identificação de pessoa colectiva n.º 500513872;
entrada e data: 24 047/001003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14324210

MELO, HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18 460/460122; identificação de pessoa colectiva n.º 500189781;
entrada e data: 24 113/001004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194872

PANO REAL � ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 356/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502918553;
entrada e data: 23 793/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194171

POSTEXPRESSO � CORREIO DE CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 319/910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502564199;
entrada e data: 23 993/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14324229

QUINTA DOS FRADES, TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 81/881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502052929; en-
trada e data: 23 985/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14685094

QUIOSQUE ORBITA � TABACARIA, PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 117/880729; identificação de pessoa colectiva n.º 502032863;
entrada e data: 23 978/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194201
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MEDEICONSTROI � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE MADEIRAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 412/870331; identificação de pessoa colectiva n.º 501863451;
entrada e data: 24 030/001003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14324202

MOVIEPLAY PORTUGUESA � DISCOGRÁFICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 325/770330; identificação de pessoa colectiva n.º 500654549;
entrada e data: 23 983/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194210

COLÉGIO MANUEL BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 891/880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501953019;
entrada e data: 24 004/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194287

PINTO & FAUSTINO � EMPREITADAS
DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1711/920522; identificação de pessoa colectiva n.º 502771305;
entrada e data: 27 466/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712342

MANUEL RODRIGUES & JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 753/490620; identificação de pessoa colectiva n.º 500833222;
entrada e data: 23 931/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13713817

PASTELARIA TONINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 212/621008; identificação de pessoa colectiva n.º 500480656;
entrada e data: 27 462/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712334

MAPLA � SOCIEDADE REVENDEDORA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 805/660530; entrada e data: 27 475/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14029898

MOCAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 010/461019; identificação de pessoa colectiva n.º 500194912;
entrada e data: 24 223/001010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13716131

PASTELARIA BICA E ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 432/811104; identificação de pessoa colectiva n.º 501206817;
entrada e data: 27 469/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712687

MÁRIO SEABRA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 987/800430; identificação de pessoa colectiva n.º 500895538;
entrada e data: 27 492/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14493888

PIRES E PERALBO � CIÊNCIA E ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 962/800428; identificação de pessoa colectiva n.º 500972206;
entrada e data: 27 461/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712598
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PINHO, SILVA & GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 786/701212; identificação de pessoa colectiva n.º 500217777;
entrada e data: 24 264/001010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14195585

POLIFER � EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 949/870126; identificação de pessoa colectiva n.º 501790179;
entrada e data: 27 473/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14493683

CORREIA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 091/341217; identificação de pessoa colectiva n.º 501169245;
entrada e data: 24 246/001010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14195518

METROPOLIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 743/441122; identificação de pessoa colectiva n.º 501132171;
entrada e data: 24 403/001012.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13712446

PINHEIRO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 704/761027; identificação de pessoa colectiva n.º 500617910;
entrada e data: 24 195/001009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12632384

CONTROL PLANET � VENDA E SERVIÇOS
DE AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9774/010105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre An-
tónio dos Reis Pereira e Vanda dos Santos Figueiredo, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Control Planet � Venda e Ser-
viços de Ambiente, L.da, com sede na Rua do Patrocínio, 19-B, fre-
guesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na bio reparação, desinfestações,
desentupimentos, venda de equipamento, tratamento de esgotos,
limpezas mecânicas, aspirações, sistemas de bombagem, manuten-
ção de esgotos, serviços de ambiente.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é o de
5486 euros, representado por duas quotas assim distribuídas: uma
de 4526 euros, pertencente ao sócio António dos Reis Pereira e
outra de 960 euros, pertencente à sócia Vanda dos Santos Figuei-
redo.

4.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou

inabilitado por sentença judicial transitada em julgado ou sendo
pessoa colectiva, ter sido dissolvido;

c) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a ces-
são de quotas.

5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º será o que, pelo último
balanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da par-
te proporcional das reservas.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um gerente.
2 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Vanda dos Santos

Figueiredo.
7.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo glo-
bal equivalente a 10 vezes o valor do capital social, nas condições
a definir em assembleia geral, convocada para o efeito.

8.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, seus descenden-
tes e respectivos cônjuges, dependendo do consentimento da socie-
dade a cessão a estranhos.

2 � No caso da cessão a estranhos a sociedade em primeiro
lugar e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

9.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com o
mesmo objecto ou com objecto diferente e integrar consórcios e
agrupamentos complementares de empresas.

10.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
outro sócio ou pessoa estranha à sociedade, ainda que não seja côn-
juge, ascendente ou descendente, mediante simples carta dirigida
ao presidente da mesa.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14188929

PRESENTES E IDEIAS � COMÉRCIO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4936/960117; entrada e data: 23 726/000925.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12095729

MUNDILAPA � COMÉRCIO DE JORNAIS
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4634/950904; identificação de pessoa colectiva n.º 503486612;
entrada e data: 19 651/000712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14339498

COMPRECONCIL COMPRA DE PRÉDIOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7136/980506; identificação de pessoa colectiva n.º 501395210;
entrada e data: 25 546/000817.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13727745

QUINTILES, SOCIEDAD LIMITADA � REPRESENTAÇÃO
PERMANENTE EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9443/000927; identificação de pessoa colectiva n.º 980202990;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/000927.

Certifico que foi criada em Portugal a representação permanen-
te, que se rege pelo seguinte contrato:

1 � Apresentação n.º 20/000927.
Representação permanente.
Quintiles, Sociedad Limitada.
Sede: Rua de Juan Esplandiu, 11, piso 14, Madrid, Espanha.
Objecto: prestação de serviços relacionados com a investigação

clínica, bem como a realização de provas e ensaios no campo dos
produtos farmacêuticos, bio-técnicos e de medicina.

Capital: 500 000 pesetas.
Sucursal:
Firma: Quintiles, Sociedad Limitada � Representação Perma-

nente em Portugal.
Sede: Lisboa, Rua de Tierno Galvan, Amoreiras Business Center,

torre 3, piso 13, sala i, freguesia de Santa Isabel.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

2 � Apresentação n.º 17/001010.
Mandato, conferido por procuração de 3 de Julho de 2000, a fa-

vor de Pedro Jorge Barroso Fortes da Cunha, casado, residente na
Rua de Tierno Galvan, Empreendimento das Amoreiras, torre 3,
13.º piso, sala i, Lisboa, Michael Wilson casado, residente em
Ringside, 79 High Street, Bracknell RG12 IDZ, Inglaterra, Eliana
Mesa Lazaro, divorciada, residente na Rua de Galileo, 21, 28015,
Madrid, Victoria Frauca Ezcurra, solteira, maior, residente na Rua
de O�Donnell, 6, 28009, Madrid, Carlos Baz y Baz, casado, resi-
dente na Rua de Ferrer del Rio, 6, 28027, Madrid, Eva Rivas
Doblado, casada, residente na Rua de Nuñez de Balboa, 5, 28001,
Madrid.

Poderes conferidos: os constantes da procuração depositada na
pasta da sociedade.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

Estatutos

TÍTULO I

Denominação, objecto, duração e domicílio

ARTIGO 1.º

Com a denominação de Quintiles, Sociedade Limitada, constitui-
-se uma sociedade de responsabilidade limitada, que há-de reger-
-se pelos presentes estatutos, pelo disposto na Lei de Sociedades
de Responsabilidade Limitada de 23 de Março de 1995, e demais
disposições vigentes na matéria.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto: a prestação de serviços relaciona-
dos com a investigação clínica, bem como a realização de provas
e ensaios no campo dos produtos farmacêuticos, bio-técnicos e de
medicina.

Se a lei exigir para o exercício das actividades compreendidas
no objecto social algum título profissional, tais actividades deve-
rão realizar-se por meio de pessoas que possuam o título requerido.

As actividades enumeradas poderão também ser desenvolvidas
pela Sociedade, total ou parcialmente, de modo indirecto, median-
te a participação noutras Sociedades com objecto análogo ou idên-
tico.

ARTIGO 3.º

A sua duração será indefinida e dará início às suas operações o
dia da assinatura da escritura de constituição. Se a lei exigir para
o início de algumas das operações enumeradas no artigo anterior,
a obtenção de licença administrativa, inscrição num registo públi-
co, ou qualquer outro requisito, não poderá a Sociedade iniciar a
citada actividade específica até que o requisito exigido seja cum-
prido conforme a lei.

(Notas marginais: registo comercial de tomo 11118, secção 8,
livro 0, fl. M-175091, remetidos ao Remic os dados regulamenta-
res. Madrid, em 26 de Junho de 1996.

Transferido o domicílio social pela inscrição 5.ª, fl. 54 do volu-
me 1119-M, Madrid, 7 de Outubro de 1998).

ARTIGO 4.º

O seu domicílio social fica fixado em Madrid, Avenida de
Burgos, 8-B, piso 13.º Sul.

Poderá o órgão de administração da Sociedade estabelecer, su-
primir ou transferir quantas sucursais, agências ou delegações ti-
ver por conveniente e mudar a sede social dentro da localidade do
seu domicílio.

TÍTULO II

Capital social e participações

ARTIGO 5.º

O capital social é fixado no valor de 500 000 pesetas.
Está representado por 500 participações sociais de valor unitá-

rio 1000 pesetas, numeradas correlativamente de 1 a 500, ambos in-
clusive, totalmente subscritas e desembolsadas.

ARTIGO 6.º

As participações não poderão incorporar-se em títulos valores,
nem representar-se mediante anotações em conta, nem denominar-
-se acções. Tão-pouco, poderão ser emitidos certificados de depó-
sito provisório acreditativos da propriedade das mesmas.

Cada participação social concede ao seu titular o direito de emitir
um voto.

O único título de propriedade será a escritura pública de Cons-
tituição, ou os documentos públicos que, segundo os casos, titu-
lem as aquisições subsequentes.

ARTIGO 7.º

O regime das participações sociais será o estabelecido na Lei
n.º 2/1995, de 23 de Março, e demais disposições legais.

Na dita lei regula-se a sua transmissão inter vivos ou mortis cau-
sa, assim como a co-propriedade, o usufruto e garantia de partici-
pações.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 21 de Fevereiro de 20014106-(10)

ARTIGO 8.º

Nos aumentos de capital social com criação de novas participa-
ções, cada sócio terá direito a assumir um número de participações
proporcional ao valor nominal das que possuir, dentro do prazo que
se tiver fixado ao adoptar o acordo do aumento, que não será in-
ferior a um mês desde a publicação do anúncio de oferta assumi-
da no Boletim Oficial do Registo Comercial.

O órgão de administração poderá substituir a publicação do
anúncio por uma comunicação escrita a cada um dos sócios e, nesse
caso, aos usufrutuários inscritos no livro de registo de sócios,
contando-se o prazo de admissão das novas participações desde o
envio da comunicação.

ARTIGO 9.º

A Sociedade deverá possuir um livro de registo de sócios, no
qual se farão constar a titularidade originária e as sucessivas trans-
missões, voluntárias ou obrigatórias, das participações sociais, bem
como a constituição de direitos reais e outros registados sobre as
mesmas. Em cada anotação indicar-se-á a identidade e domicílio do
titular da participação ou do direito ou registo efectuado sobre a
mesma.

Qualquer sócio poderá examinar o livro de sócios, por cujo le-
vantamento e custódia responde o órgão de administração.

O sócio e os titulares de direitos reais ou registos sobre as par-
ticipações sociais têm direito a obter um certificado das participa-
ções, direitos ou registos efectuados em seu nome.

TÍTULO III

Órgãos da sociedade

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A vontade dos sócios, expressa pela maioria, regerá a vida da
Sociedade.

A maioria terá que constituir-se necessariamente em assembleia
geral.

Todos os sócios, incluindo os dissidentes e os que não tenham
participado na reunião, ficam sujeitos aos acordos da assembleia
geral, sem prejuízo do direito de separação que possa corresponder-
-lhes em conformidade com o disposto na lei e os presentes esta-
tutos.

É da competência da assembleia geral deliberar e acordar sobre
os seguintes assuntos:

a) A apreciação da gestão social, a aprovação das contas anuais
e a aplicação do resultado;

b) A nomeação e destituição dos administradores, liquidadores,
e em caso disso, dos auditores de contas, bem como o exercício da
acção social de responsabilidade contra qualquer deles;

c) A autorização aos administradores para o exercício por conta
própria ou alheia, do mesmo género de actividade análoga ou com-
plementar que constitua o objecto social;

d) A modificação dos estatutos sociais;
e) O aumento e a redução do capital social;
f) A transformação, fusão e cisão da Sociedade;
g) A dissolução da Sociedade;
h) Quaisquer outros acordos que sejam expressamente reserva-

dos pela lei ou pelos presentes estatutos.
Salvo se pela lei ou por estes estatutos seja disposta outra for-

ma, os acordos serão adoptados pela maioria dos votos, emitidos
validamente, sempre que representem, pelo menos, um terço dos
votos correspondentes às participações sociais em que esteja divi-
dido o capital social. Para estes efeitos não serão contados os vo-
tos em branco.

Não obstante o anteriormente disposto, para que a assembleia
possa acordar validamente o aumento ou diminuição do capital ou
qualquer outra modificação estatutária, para o que não se exige
maiorias qualificadas, deverão votar a favor do acordo mais de
metade dos votos correspondentes às participações sociais em que
esteja dividido o capital social; ainda assim, para que a assembleia
possa acordar validamente a transformação, fusão ou cisão da So-
ciedade, a supressão do direito de preferência nos aumentos de
capital, a exclusão de sócios e a autorização a que se refere o §
1 do artigo 65.º da Lei, serão necessários votos a favor do acordo,
pelo menos, que perfaçam dois terços correspondentes às partici-
pações sociais em que está dividido o capital social.

ARTIGO 11.º

O sócio não poderá exercer o direito de voto correspondente às
suas participações, quando se encontre em algum dos casos de con-
flito de interesses, a que faz referência o artigo 52.º da Lei.

Nestas situações, as participações do sócio que incorrer na situ-
ação de conflito de interesses serão deduzidas do capital social para
o cômputo da maioria dos votos que seja necessário, em cada caso.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocadas pelos administradores e,
sendo o caso, pelos liquidadores da Sociedade.

Os administradores convocarão a assembleia geral para a sua ce-
lebração dentro dos seis primeiros meses de cada exercício com o
fim de avaliar da gestão social; aprovar, na sua qualidade, as con-
tas do exercício anterior e decidir sobre a aplicação do resultado.

Se as assembleias gerais não forem convocadas dentro do prazo
legal, poderão sê-lo pelo juiz de primeira instância do domicílio
social, a pedido de qualquer sócio e prévia audiência dos admi-
nistradores.

Os administradores convocarão também a assembleia geral sem-
pre que o considerem necessário e conveniente, e, em todo o caso,
quando o solicitem um ou vários sócios que representem, pelo me-
nos, 5% do capital social, expondo na solicitação os assuntos a tra-
tar na assembleia. Neste caso, a assembleia geral deverá ser con-
vocada para a sua celebração dentro do mês seguinte à data em que
tiver sido requerido notarialmente aos administradores para
convocá-la, devendo incluir-se necessariamente na ordem do dia os
assuntos que tiverem sido objecto de solicitação.

ARTIGO 13.º

Toda a assembleia geral deverá ser convocada através de carta
registada com aviso de recepção dirigida a cada um dos sócios, que
deverá remeter-se ao domicílio que estes tiverem designado para tal
fim e, na sua falta, ao que conste do livro registo de sócios.

As comunicações individuais deverão decorrer de forma que
entre a última que se remeta e a data fixada para a celebração
da assembleia medeie um prazo de, pelo menos, 15 dias, salvo
para os casos de fusão e cisão em que a antecedência deverá ser
de um mês no mínimo.

A comunicação expressará o nome da Sociedade, a data e hora
da reunião e a ordem do dia. Far-se-á constar na comunicação as
menções obrigatórias que em cada caso exija a lei em relação aos
temas a tratar.

Não obstante, a assembleia entender-se-á convocada e ficará
validamente constituída, com o carácter de universal, para tratar de
quaisquer assuntos, sempre que esteja presente todo o capital so-
cial e os assistentes aceitem por unanimidade a celebração da as-
sembleia e a ordem do dia da mesma.

ARTIGO 14.º

Poderão estar presentes na assembleia geral, os directores, téc-
nicos e demais pessoas que tenham interesse no bom andamento dos
assuntos sociais.

Todo o sócio que tenha direito a estar presente poderá fazer-se
representar na assembleia geral por meio de outra pessoa, ainda que
esta não seja sócio, na forma e com os requisitos estabelecidos no
artigo 49.º da Lei.

ARTIGO 15.º

As assembleias gerais celebrar-se-ão na localidade onde a soci-
edade tenha o seu domicílio.

A assembleia universal de sócios poderá reunir-se em qualquer
lugar do território nacional ou do estrangeiro.

Actuarão como presidente e secretário as pessoas que elejam os
assistentes à reunião.

Compete ao presidente dirigir as deliberações, conceder o uso da
palavra e determinar o tempo de duração das sucessivas interven-
ções.

Em todos os outros pontos, verificação de assistentes, votação e
direito de informação do sócio, aplicar-se-á o estabelecido na lei.

ARTIGO 16.º

Das reuniões da assembleia geral, será lavrada acta no livro de-
signado para o efeito.

A acta poderá ser aprovada pela própria assembleia geral, ou na
sua falta, dentro do prazo de 15 dias pelo presidente e dois inter-
venientes, um em representação da maioria e outro pela minoria,
tudo isto sem prejuízo do disposto na lei para a acta notarial.
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A acta aprovada em qualquer destas duas formas terá força exe-
cutiva a partir da data da sua aprovação, devendo ser assinada pelo
secretário, com o visto válido do presidente.

A formalização em instrumento público dos acordos sociais cor-
responde às pessoas que tenham faculdades para a sua certificação.

Órgão de administração

ARTIGO 17.º

A Sociedade será regida e administrada, através de eleição em
assembleia geral, por:

a) Um administrador único;
b) Dois administradores solidários;
c) Dois administradores que respondem conjuntamente;
d) Um conselho de administração integrado por um mínimo de

3 e um máximo de 12 membros.
Para ser nomeado administrador não é requerida qualidade de só-

cio, podendo sê-lo tanto pessoas físicas como jurídicas.
O cargo de administrador será gratuito.

ARTIGO 18.º

Os administradores exercerão o seu cargo durante o prazo de
10 anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes, por períodos de
igual duração. Decorrido o prazo, a nomeação caducará aquando
da celebração da assembleia geral seguinte ou tendo decorrido o
prazo legal para a celebração da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

A representação da Sociedade, em juízo e fora dele, corresponde
ao órgão de administração, com sujeição às normas que seguida-
mente se estabelecem, em função de qual seja a modalidade de
órgão de administração que, em cada momento, dirija e administre
a companhia, tendo faculdades, o mais amplamente entendidas, para
contratar em geral, realizar toda a classe de actos e negócios,
obrigacionais ou dispositivos, de administração ordinária ou extra-
ordinária e de rigoroso domínio, respeitante a toda a classe de bens,
móveis, imóveis, dinheiro, valores mobiliários e documentos comer-
ciais, sem mais excepção que a dos assuntos que sejam da compe-
tência de outros órgãos e não estejam incluídos no objecto social.

A título enunciativo e não limitativo, são enumeradas as seguintes
faculdades:

a) Organizar, dirigir e inspeccionar o funcionamento da So-
ciedade;

b) Nomear o pessoal; formar a equipa; determinar os deveres,
atribuições, ordenados e gratificações do mesmo, e ditar e aprovar
os regulamentos de regime interno que forem necessários;

c) Formular e aceitar projectos, orçamentos, estudos e processos
de condições, solicitar, obter e renunciar, total ou parcialmente, li-
cenças e concessões administrativas de todas as classes;

d) Reclamar, receber e cobrar e pagar fundos ou quantias em di-
nheiro, títulos cambiários, valores ou outros títulos que devam ser
entregues ou satisfeitos pela Sociedade, sejam quais forem as pes-
soas ou entidades obrigadas ao pagamento, incluindo o Estado, a
província, o município, entidades estatais autónomas, entidades
autonómicas e pre-autonómicas, e sejam quais forem a natureza, a
importância, a denominação ou procedência das obrigações; liqui-
dar contas; assinar e fechar saldos; formalizar recibos,
desobrigações e ordens de pagamento;

e) Autorizar e promover quaisquer expedientes governativos ou
administrativos, procedimentos judiciais, civis, criminais,
contencioso-administrativos ou laborais, representando a sociedade
perante quaisquer pessoas ou entidades públicas ou privadas, pe-
rante a administração pública, autoridades de toda a ordem e cate-
goria, tribunais ordinários e especiais, magistraturas de trabalho,
sindicatos, mutualidades, Instituto de Mediação, Arbitragem e Con-
ciliação, etc., em toda a classe de instâncias e recursos, quer seja
como autor ou réu ou na qualidade de coadjuvante da administra-
ção de justiça ou de qualquer outra qualidade, e desistir, transigir
e apartar-se das acções, reclamações, pleitos e recursos, seja qual
for a fase do processo em que se encontrarem.

f) Contratar, transigir e celebrar convénios acerca de quaisquer
assuntos, direitos, acções, dívidas que interessem à sociedade, sub-
metendo-se ou não à decisão de árbitros ou mediadores amigáveis;

g) Celebrar contratos de serviços, obras, fornecimentos, entregas,
concursos, leilões, concursos em hasta pública ou licitações direc-
tas, estabelecendo preços e demais condições, cumprir e fazer exe-
cutar estes contratos; constituir, aceitar, modificar e cancelar fian-

ças, em dinheiro ou em valores, provisórios e definitivos, incluin-
do na Caixa Geral de Depósitos.

Constituir agrupamentos temporários de empresas para a exe-
cução de serviços, obras ou fornecimentos, liquidá-las e dissolvê-
-las quando concluídos;

h) Autorizar e realizar compras, venda, permutas, cedências, ar-
rendamentos e subarrendamentos e igualmente quaisquer outras
aquisições e alienações de bens móveis e imóveis, concessões, cré-
ditos e direitos imobiliários ou mobiliários de carácter oneroso;
estabelecer, executar e renunciar direitos de cálculo estimado, di-
reitos de reivindicação, acções e condições suspensivas,
resolutórias, rescisivas, cancelar tais direitos;

i) Aceitar, qualificar, preterir, sub-rogar, dividir, ampliar, redu-
zir, constituir e cancelar, total ou parcialmente, hipotecas, usufru-
tos, recenseamentos, servidões, fianças, embargos, anotações pre-
ventivas e quaisquer outros ónus e obrigações reais ou de qualquer
outra natureza, sobre qualquer classe de bens, móveis e imóveis,
renunciando a toda a classe de acções e privilégios, mediante pa-
gamento ou sem ele;

j) Contratar empréstimos e adiantamentos, com ou sem juros,
penhor, hipoteca e qualquer outro tipo de garantia, sob toda a
classe de condições. Destas faculdades poderá fazer uso, mes-
mo que contrate com o Banco de Espanha, Banco Hipotecário
de Espanha, S. A., Banco de Crédito Industrial, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid ou qualquer outra entidade de cré-
dito, ou banco oficial ou particular, que, pelas suas normas in-
ternas ou por disposição legal necessitem de menção específica;

k) Constituir e levantar depósitos e consignações judiciais, no-
tariais e bancárias; abrir, manter, fechar, liquidar contas correntes,
de crédito e de aforro, seja em dinheiro, créditos ou valores, em
todas as entidades bancárias, incluindo no Banco de Espanha, ga-
rantir qualquer das ditas contas;

l) Sacar, emitir, aceitar, endossar, descontar, avalizar, cobrar,
negociar e protestar letras bancárias, letras de câmbio, ordens de
pagamento, cheques, facturas e qualquer outro documento de trans-
ferência de capitais por meio de letras ou documento comercial;

m) Fazer parte ou interessar a Sociedade na formação ou cons-
tituições e operações de outras companhias ou empresas, com ob-
jecto análogo ou idêntico;

n) Fixar os gastos gerais de administração social e o valor das
amortizações ordinárias e extraordinárias;

ñ) Acordar a convocatória da assembleia geral de sócios e exe-
cutar os acordos;

o) Nomear procuradores gerais ou especiais; designar advogados
e procuradores dos tribunais e outros representantes da Sociedade,
determinando as suas faculdades mediante a outorga dos oportu-
nos mandatos e poderes; desempenhar mandatos e poderes; substi-
tuir, sempre parcialmente, as suas faculdades a favor das pessoas
que determine, excepto as indelegáveis por lei, revogar poderes e
substituições, criar outros poderes e substituições novas;

p) Prestar confissão judicial nos litígios em que seja parte a socie-
dade (em toda a classe de assuntos civis, penais, contencioso-
-admistrativos, laborais, etc.) ficando a sociedade obrigada,
vinculatoriamente, pelos termos em que o órgão de administração,
o seu mandatário ou representante assuma posições.

q) Resolver as dúvidas que possa suscitar a interpretação dos pre-
sentes estatutos.

ARTIGO 20.º

Quando a administração e representação da Sociedade for entre-
gue a um conselho de administração serão aplicáveis as normas que
separadamente se estabelecem:

O conselho de administração será integrado por um mínimo de
3 e um máximo de 12 membros;

O conselho elegerá o seu presidente e o secretário, e eventual-
mente um vice-presidente e um vice-secretário;

O secretário e o vice-secretário poderão ser ou não conselheiros,
e neste caso terão voz, mas não voto;

O conselho reunir-se-á sempre que o solicite um conselheiro ou
o resolva o presidente ou quem o substitua, a quem corresponder
convocá-lo. No caso de ser um conselheiro a solicitá-lo, o presi-
dente não poderá demorar a convocatória por um prazo superior a
15 dias contados a partir da data de recepção do pedido;

A convocatória far-se-á sempre por escrito dirigido pessoalmen-
te a cada conselheiro, com uma antecedência mínima de cinco dias
em relação à data da reunião;

O conselho ficará validamente constituído quando concorram à
reunião, presentes e representados, metade e mais um dos seus
membros. Em caso de número ímpar de conselheiro, metade será
determinada por defeito, a representação será conferida mediante
carta dirigida ao presidente.
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O presidente abrirá a sessão e dirigirá a discussão dos assuntos,
concedendo o uso da palavra, bem como facilitando as notícias e
informando os membros do conselho do andamento dos assuntos
sociais.

Os acordos serão adoptados por maioria absoluta dos assisten-
tes à reunião; em caso de empate, decidirá o voto de qualidade do
presidente.

As discussões e acordos do conselho serão registados em livro
de actas, e serão assinados pelo presidente, o secretário ou pelo
vice-presidente e vice-secretário, sendo o caso; as certificações das
actas serão expedidas pelo secretário do conselho de administração
ou, na sua falta pelo vice-secretário, com o visto pleno do presi-
dente, ou do vice-presidente, na sua falta.

A formalização em instrumento público corresponderá ao secretá-
rio, e na sua falta ao vice-secretário, sejam ou não administrado-
res, ao conselheiro que o próprio conselho designe, ou ao procura-
dor com faculdades para executar e levar a público os acordos
sociais.

O conselho poderá designar dos seus elementos um ou mais con-
selheiros-delegados, sem prejuízo das procurações que possa con-
ferir a qualquer pessoa, determinando em cada caso as faculdades
a conferir.

A delegação permanente de alguma faculdade do conselho de ad-
ministração num ou vários conselheiros.

Delegados e a sua designação ou dos administradores que tenham
de ocupar tais cargos requererão para sua validade o voto favorável
de dois terços dos membros do conselho e não produzirá efeito al-
gum até ao momento em que estejam inscritos no registo comercial.

TÍTULO IV

Exercício social

ARTIGO 21.º

O exercício social começará no dia 1 de Janeiro e terminará no
dia 31 de Dezembro de cada ano.

Por excepção, o primeiro exercício social começará no dia da
assinatura da escritura de constituição e terminará no dia 31 de
Dezembro do mesmo ano.

TÍTULO V

Balanço e aplicação do resultado

ARTIGO 22.º

O órgão de administração está obrigado a formular, dentro dos
três meses seguintes ao fecho do exercício social, as contas anuais
(compreendendo o balanço, conta de perdas e ganhos e a memó-
ria), a informação da gestão e a proposta de aplicação do resulta-
do, tudo deve ser redigido com clareza e de forma a demonstrarem
a imagem fiel do património, situação financeira e resultado da
sociedade, em conformidade com o disposto na lei e no código
comercial e deverão ser assinados por todos os administradores.

Qualquer sócio terá direito a obter, a partir da convocatória, de
forma imediata e gratuita, os documentos que hão-de ser submeti-
dos à aprovação da mesma, bem como a informação de gestão e,
eventualmente, a informação dos auditores de contas, cujo direito
será mencionado na própria convocatória.

Durante o mesmo prazo, o sócio ou sócios que representem, pelo
menos, 5% do capital poderão examinar no domicílio social, por si
próprios ou conjuntamente com um técnico de contas, os documen-
tos que servem de base e os antecedentes das contas anuais da Socie-
dade, sem que o direito da minoria a que se nomeie um auditor de
contas encarregado pela Sociedade, impeça ou limite este direito.

Dos benefícios líquidos, portanto objecto das atenções, detracções
e reservas legais ou acordadas pela Assembleia, o resto será distri-
buído pelos sócios, proporcionalmente à sua participação no capi-
tal social.

TÍTULO VI

Separação e exclusão dos sócios

ARTIGO 23.º

Qualquer sócio poderá separar-se da Sociedade pelas causas e
nos termos previstos na lei, podendo também em conformidade com
a dita lei ser excluído qualquer dos sócios.

TÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 24.º

A Sociedade dissolver-se-á por acordo da assembleia geral adop-
tado em qualquer altura, com os requisitos estabelecidos na lei e
pelas demais causas previstas na mesma.

Acordada a dissolução, abrir-se-á o período de liquidação, que
será levado a cabo por quem forem administradores ao tempo da
dissolução ou por quem seja designado pela assembleia geral que
decida a dissolução.

Uma vez satisfeitos todos os credores ou consignado o valor dos
seus créditos a uma entidade de crédito dentro do limite munici-
pal em que esteja radicado o domicílio social, o activo resultante
será repartido entre os sócios na proporção da sua participação no
capital social.

Acordada a dissolução e enquanto não for iniciado o pagamen-
to da quota de liquidação aos sócios, a assembleia poderá acordar
o regresso da sociedade à sua vida activa, sempre que tenha desa-
parecido a causa da dissolução e o património contável não seja
inferior ao capital social.

Não obstante o anterior, não poderá acordar-se a reactivação da
Sociedade nos casos de dissolução de pleno direito.

TÍTULO VIII

Unipersonalidade superveniente

ARTIGO 25.º

A) Pressupondo que sobrevenha para a Sociedade a situação de
unipersonalidade, pelo facto de um dos sócios passar a ser o úni-
co proprietário de todas as participações sociais, será aplicado, en-
quanto durar tal situação, o estabelecido na lei para o efeito.

Em virtude deste facto, o regime legal substituirá o estatutário
em tudo o que seja ditado pela nova forma de desenvolvimento do
processo de formação da vontade social, mas sem que seja neces-
sária a modificação dos estatutos, cujo correspondente articulado
recuperará a sua vigência, durante o período de transição da So-
ciedade novamente para a pluripersonalidade.

A companhia conservará, portanto, a sua estrutura orgânica e se
bem que o único sócio exerça as competências da assembleia ge-
ral, as suas decisões terão de operar sempre dentro do âmbito das
competências daquela, segundo o estabelecido legal ou estatutaria-
mente e sem alteração da normal distribuição das mesmas entre os
órgãos sociais, de modo que a sociedade continue sendo gerida e
representada pelo seu órgão de administração.

B) Em particular:
1.º A declaração de que a Sociedade se tornou unipessoal e tan-

to a perda de tal situação com a mudança de sócio único que ocorra
posteriormente em consequência da transmissão de alguma ou de
todas as participações, far-se-á constar em escritura pública que será
inscrita no registo comercial, nos termos estabelecidos na Lei.

2.º Enquanto subsista a unipersonalidade, a sociedade fará cons-
tar expressamente esta condição em toda a sua documentação, cor-
respondência, notas de pedidos e facturas, bem como em todos os
anúncios que tenha de publicar por disposição legal ou estatutária.

3.º As decisões do sócio único serão consignadas em acta, com
a sua assinatura ou a do seu representante. Poderão ser formaliza-
das pelo próprio sócio ou pelo órgão de administração social.

4.º Ocorrida a unipersonalidade, proceder-se-á à legalização de
um livro registo em que se fará constar os contratos celebrados entre
o sócio único e a sociedade, para os efeitos e nos termos previstos
na lei.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13712799

MITAC, LTD. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9430/000922; identificação de pessoa colectiva n.º 980204259;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/000922.
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Certifico que foi criada em Portugal a representação permanen-
te, que se rege pelo seguinte contrato:

1 � Apresentação n.º 19/000999.
Representação permanente.
MITAC, Ltd.
Sede: 15 Queen Square, Bath BA1 2HN, Inglaterra.
Objecto: o constante dos estatutos depositados na respectiva

pasta.
Capital: £ 12 000 libras esterlinas.
Sucursal:
Firma: Mitac, Ltd. � Sucursal em Portugal.
Sede: Avenida da Liberdade, 224, Edifício Eurolex, Lisboa, fre-

guesia do Coração de Jesus.
Objecto: prestação de serviços de consultoria e aconselhamento

nas áreas de gestão, recursos humanos e comércio, formação e con-
tratação dos serviços de gestores, executivos, trabalhadores ou de
qualquer pessoal, para prestar serviços de consultoria e
aconselhamento em áreas de desenvolvimento de mercados, eficá-
cia técnica, comércio, estudos de gestão de escritório e trabalho,
publicidade pública e privada, marketing, promoção de vendas e
design de produtos relacionados com quaisquer ramos de comér-
cio ou indústria, bem como consultoria em questões técnicas, eco-
nómicas ou financeiras relacionadas com o comércio ou a indús-
tria, prossecução de actividades de secretariado, incluindo serviço
de mail directo, dactilografia, estenografia, duplicação, tradução,
formação e consultoria em matéria de equipamento de escritório e
fornecimentos, prestação de formação em todas as vertentes do tra-
balho de secretariado; actuar com especialistas em sistematização
de escritórios, organizadores de sistemas comerciais, agentes de ne-
gócios, peritos de publicidade, corretores, agentes e fornecedores,
contratar financeiros e consultores, banqueiros industriais, produ-
tores, designers, técnicos e comerciantes de equipamentos de escri-
tório, de máquinas e equipamentos, de materiais e fornecimentos
de qualquer tipo; actuar como gestores, mediadores de negócios e
representantes, avaliadores de preços, mediadores, fiadores e
avalistas, comissários ou agentes gerais; negociar acordos profissi-
onais ou comerciais, bem como participar, prestar assistência ou
participar em transacções comerciais, mercantis, industriais ou ou-
tras, bem como estabelecer, prosseguir e desenvolver actividades,
eliminá-las ou liquidá-las e coordenar a política e administração de
quaisquer sociedades, nas quais a sociedade detenha participações
ou que de alguma forma sejam controladas ou se encontrem rela-
cionadas com a sociedade. Prossecução de quaisquer actividades
comerciais, as quais na opinião da direcção sejam adequadas ou
convenientes para prossecução de actividades relacionadas directa
ou indirectamente com o seu objecto social.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

2 � Apresentação 20/000922.
Mandato � conferido por procuração de 5 de Abril de 2000 a

Graham Samays, casado, residente em Grange Coach House,
Whitley, Melksham, Swindon SN12 8 QW.

Poderes conferidos de representação: os constantes da procura-
ção depositada na pasta respectiva.

Menção: constam poderes de substabelecimento.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

1 � A sociedade tem a denominação Mitac, Ltd.
2 � A sociedade tem sede em Inglaterra.
A denominação social, anteriormente Dataultra, Ltd., foi modi-

ficada no dia 26 de Março de 1985.
3 � A sociedade tem o seguinte objecto social:
a) Prestação de serviços de consultoria e aconselhamento nas

áreas de gestão, recursos humanos e comércio, formação e contra-
tação dos serviços de gestores, executivos, trabalhadores ou de
qualquer pessoal, para prestar serviços de consultoria  e
aconselhamento em áreas de desenvolvimento de mercados, eficá-
cia técnica, comércio, estudos de gestão de escritório e trabalho,
publicidade pública e privada, marketing, promoção de vendas e
design de produtos relacionados com quaisquer ramos de comér-
cio ou indústria, bem como consultoria em questões técnicas, eco-
nómicas ou financeiras relacionadas com o comércio ou a indús-
tria, prossecução de actividades de secretariado, incluindo serviço
de mail directo, dactilografia, estenografia, duplicação, tradução,
formação e consultoria em matéria de equipamento de escritório e
fornecimentos, prestação de formação em todas as vertentes do tra-
balho de secretariado; actuar como especialistas em sistematização
de escritórios, organizadores de sistemas comerciais, agentes de
negócios, peritos em publicidade, corretores, agentes e fornecedo-
res, contratar financeiros e consultores, banqueiros industriais,

produtores, designers, técnicos e comerciantes de equipamento de
escritório,  de máquinas e equipamentos, de materiais e fornecimen-
tos de qualquer tipo; actuar como gestores, mediadores de negócios
e representantes, avaliadores de preços, mediadores, fiadores e
avalistas, comissários ou agentes gerais; negociar acordos profissi-
onais  ou comerciais, bem como participar, prestar assistência ou
participar em transacções comerciais, mercantis, industriais ou ou-
tras, bem estabelecer, prosseguir e desenvolver actividades, eliminá-
-las ou liquidá-las, e coordenar a política e administração de quais-
quer sociedades, nas quais a sociedade detenha participações ou que
de alguma forma sejam controladas ou se encontrem relacionadas
com a sociedade.

b) Prossecução de quaisquer actividades comerciais, as quais na
opinião da direcção sejam adequadas ou convenientes para pros-
secução de actividades relacionadas directa ou indirectamente com
o seu objecto social.

c) Comprar ou por qualquer outro meio adquirir e tomar deci-
sões relativamente e quaisquer bens, incluindo quaisquer direitos
ou privilégios relacionados com esses bens.

d) Requerer, registar, comprar ou por qualquer outro meio ad-
quirir ou proteger, prorrogar ou renovar, quer no Reino Unido quer
em qualquer outro local quaisquer patentes, direitos sobre paten-
tes, brevets d�invention, licenças, processos sujeitos a sigilo, mar-
cas registadas, designs, protecções e concessões e renunciar, alte-
rar, modificar, usar, liquidar ou eliminar, e produzir ou conceder
licenças ou autorizações com respeito aos mesmos, bem como in-
vestir dinheiro em experiências, testes ou aperfeiçoamento de pa-
tentes, invenções ou direitos adquiridos ou a adquirir pela socie-
dade.

e) Adquirir ou assumir no todo ou em parte o estabelecimento,
clientela e bens de qualquer pessoa, firma ou sociedade, desenvol-
ver ou propor desenvolver qualquer actividade que a sociedade
esteja autorizada a prosseguir e, como pressuposto de tais aquisi-
ções assumir total ou parcialmente as responsabilidades dessa pes-
soa, firma ou sociedade ou adquirir interesses, incorporar, associar-
-se ou celebrar acordos de divisão de lucros, de cooperação ou
assistência com qualquer pessoa, firma ou sociedade, atribuir sub-
sídios ou por qualquer outra forma prestar assistência a essa pes-
soa, firma ou sociedade, conceder ou aceitar, no âmbito dos actos
supra referidos ou bens adquiridos, quaisquer acções, obrigações,
títulos de renda ou valores mobiliários que venham a ser acorda-
dos, bem como deter, vender, hipotecar e negociar quaisquer ac-
ções, obrigações ou valores mobiliários assim recebidos.

f) Aperfeiçoar, gerir, construir, reparar, desenvolver, trocar, dar
ou tomar de arrendamento ou locação, hipotecar, onerar, vender,
dispor, liquidar ou eliminar, conceder licenças, opções, direitos ou
autorizações, bem como negociar com quaisquer bens ou direitos
da sociedade.

g) Investir e celebrar negócios com o dinheiro da Sociedade nos
termos que venham a ser determinados, bem como deter ou por
outra forma gerir os investimentos efectuados.

h) Emprestar e adiantar dinheiro ou conceder crédito nos termos
que considere convenientes, com ou sem garantias, a clientes e ou-
tros, constituir garantias, celebrar acordos compensatórios e de ga-
rantia de qualquer tipo, receber dinheiro por depósito ou empres-
tar, seja em que termos for, bem como garantir o pagamento de
quaisquer quantias ou a realização de quaisquer obrigações por
parte de qualquer sociedade, firma ou pessoa, incluindo holdings,
subsidiárias, sucursais ou filiais qualquer que seja a respectiva
forma.

i) Emprestar ou levantar dinheiro por qualquer forma, garantir
o pagamento de qualquer quantia emprestada, levantada ou perten-
cente à sociedade em virtude de hipoteca, garantia tipo, retenções
ou outras garantias constituídas sobre a totalidade ou parte dos bens
da sociedade (actuais ou futuros), incluindo o capital não realiza-
do, assim como através de hipoteca, ónus, garantia tipo, responsa-
bilidades ou garantia com vista à garantia e seguro das actividades
da sociedade e qualquer obrigação ou responsabilidade pela qual
a mesma se venha a vincular.

j) Tomar, efectuar, aceitar, endossar, descontar, negociar, executar
e emitir cheques, letras de câmbio, promissórias, conhecimentos de
carga, ordens de pagamento, garantias, obrigações ou outros títu-
los negociáveis ou transmissíveis.

k) Requerer, promover e obter decisões governamentais, autori-
zações ou licenças do departamento de comércio ou outra autori-
dade, as quais sejam necessárias para a prossecução do seu objecto
social, modificação dos estatutos da sociedade, ou para qualquer
outro fim directa ou indirectamente relacionado com a promoção
dos interesses da Sociedade, bem como deduzir oposição em quais-
quer processos ou acções, que possam directa ou indirectamente
afectar a Sociedade;
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l) Celebrar acordos com quaisquer governos ou autoridades (ad-
ministração central, municipal, local ou outra) adequados ou con-
venientes para prossecução do objecto social da sociedade, bem
como obtenção por parte daqueles governos ou autoridades de
quaisquer alvarás, decretos, direitos, licenças, autorizações ou con-
cessões que a sociedade considere convenientes para o desenvol-
vimento, exercício e aplicação desses alvarás, decretos, direitos,
licenças, autorizações ou concessões.

m) Subscrever, tomar, comprar ou por qualquer outro modo ad-
quirir, deter, vender, negociar e dispor, colocar  e subscrever ac-
ções, títulos, obrigações, títulos de renda  ou valores mobiliários
emitidos ou concedidos por qualquer outra sociedade constituída
ou que desenvolva actividades em qualquer parte do mundo, bem
como títulos, grupos de títulos, obrigações ou garantias concedidas
por qualquer governo ou autoridade, municipal, local ou outra, em
qualquer parte do mundo.

n) Controlar, gerir, financiar, subsidiar, coordenar ou prestar as-
sistência a qualquer sociedade ou sociedades nas quais a sociedade
tenha interesses financeiros directos ou indirectos, prestar serviços
de secretariado, administrativos, técnicos, comerciais ou qualquer
outro tipo de serviços ou assistência às mesmas, bem como efec-
tuar pagamentos através de subvenções ou outra forma, e celebrar
quaisquer acordos adequados  ou convenientes para prossecução da
actividade e realização de transacções por essa sociedade ou socie-
dades.

o) Promover quaisquer sociedades com vista à aquisição da to-
talidade ou parte do comércio ou bens das mesmas, assunção das
respectivas obrigações, prossecução das operações comerciais con-
sideradas adequadas para desenvolver ou beneficiar, valorizar
quaisquer bens ou negócios dessas sociedades, bem como colocar
ou a colocação, assinatura, subscrição ou por outro modo adquirir
a totalidade ou parte do capital, acções ou outros valores mobiliá-
rios de qualquer uma das sociedades supra mencionadas.

p) Vender ou por qualquer outra forma dispor da totalidade ou
parte do comércio ou bens da Sociedade, nos termos que a socie-
dade considere adequados e em particular com respeito a acções,
obrigações, títulos de renda ou outros valores mobiliários de qual-
quer sociedade que venha a adquirir a mesma.

q) Actuar como agentes ou corretores e ou depositários para qual-
quer pessoa, firma ou sociedade, bem como celebrar e executar sub-
-contratos.

r) Efectuar pagamentos a qualquer pessoa, firma ou sociedade
que preste serviços à Sociedade, tanto em dinheiro, como através
da atribuição de acções ou outros valores mobiliários da sociedade
creditados em pagamentos a pronto, crédito ou por qualquer outra
forma considerada adequada.

s) Pagar a totalidade ou parte das despesas em virtude da pro-
moção, formação ou constituição da sociedade, bem como contra-
tar qualquer pessoa, firma ou sociedade para pagar as mesmas, bem
como pagar comissões a corretores ou outros pela celebração, co-
locação, venda ou garantia da subscrição de quaisquer acções ou
outros valores mobiliários da sociedade.

t) Apoiar e subscrever para fins de caridade ou públicos, bem
como apoiar e inscrever em qualquer instituição, associação ou
clube, ou outras associações consideradas convenientes para a pros-
secução do objecto da sociedade, dos seus administradores ou tra-
balhadores, ou que se encontrem relacionadas com qualquer cida-
de ou local em que a sociedade prossiga actividades; conceder
pensões, anuidades, gratificações, bónus ou outras prestações, be-
nefícios ou ajuda social e de um modo geral providenciar benefí-
cios, facilidades ou serviços a qualquer pessoa que seja ou tenha
sido administrador ou trabalhador da sociedade, ou que preste ou
tenha prestado serviços à sociedade, subsidiária, holdings, sucur-
sais ou filiais da sociedade, bem como antecessores da sociedade
ou de qualquer destas subsidiárias, holdings, sucursais ou filiais no
negócio, mulheres, viúvas, filhos e outros parentes ou dependen-
tes dessas pessoas; efectuar pagamentos de seguros; criar, estabe-
lecer, suportar e manter bónus, outros fundos ou esquemas
(contributivos ou não contributivos) em benefício de alguma das
pessoas referidas e das respectivas mulheres, viúvas, filhos e ou-
tros parentes ou dependentes, bem como criar, suportar e manter
esquemas de distribuição de lucros ou de aquisição de acções em
benefício de qualquer dos empregados da Sociedade suas subsidiá-
rias, holdings, sucursais ou filiais, e emprestar dinheiro a qualquer
dos seus empregados ou depositários, de modo a permitir que tais
esquemas de aquisição sejam implementados ou mantidos.

u) Distribuir entre os accionistas da Sociedade qualquer tipo de
bens da sociedade, seja qual for a natureza dos mesmos.

v) Proceder ao registo e promover o reconhecimento da socieda-
de em qualquer parte do mundo.

w) Praticar todos ou alguns dos actos supra referidos em qual-
quer parte do mundo, na qualidade de mandante, agente,
contratadora ou outra, por si ou através de agentes, corretores, sub-
-contratadores ou outros, e tanto separadamente como em conjun-
to com outras entidades.

x) Praticar tudo o que seja considerado adequado ou convenien-
te para prossecução do objecto da sociedade.

O objecto social referido neste número ou em qualquer das suas
alíneas, não deverá ser entendido restritamente, devendo ser-lhe
dada uma interpretação ampla, não podendo, excepto quando o
contexto assim o determinar, ser por qualquer forma limitado ou
restringido por referência ou presunção de qualquer outra activi-
dade referida nessa alínea ou em qualquer outra alínea ou da de-
nominação da sociedade. Nenhuma dessas alíneas, actividades aí
especificadas ou poderes aí conferidos deverão ser considerados
subsidiários ou dependentes do objecto ou poderes mencionados em
qualquer outra alínea, mas a sociedade terá plenos poderes para
exercer todas e quaisquer das actividades conferidas e referidas em
cada uma das alíneas, como se cada alínea descrevesse o objecto
de uma sociedade diferente. A palavra «sociedade» nesta cláusula,
excepto quando usada por referência à sociedade, deverá incluir
qualquer associação ou grupos de pessoas, tanto constituídas como
a constituir e tanto domiciliadas no Reino Unido como noutro local.

4 � A responsabilidade dos accionistas é limitada.
5 � * O capital social da sociedade é de 12 000 libras esterli-

nas dividido em 12 000 acções de 1 libra esterlina cada uma.

*Por deliberação extraordinária, datada de 1 de Janeiro de 1985,
o capital da sociedade foi aumentado 100 libras esterlinas para
12 000 libras esterlinas dividido em 12 000 acções com o valor no-
minal de 1 libra esterlina cada uma.

Nós, as pessoas cujos nomes e moradas se encontram descritos
pretendemos constituir uma sociedade, com respeito deste memo-
rando de associação, e concordamos respectivamente em subscre-
ver o número de acções no capital da sociedade referido ao lado
dos nossos nomes.

Nome, residência e descrição
dos subscritores

Número de acções subscritas

Michael Richard Counsel, 15,
Pembroke Road, Bristol, BS99 7DX
Administrador comercial 1

Chistopher Charles Hadler, 15,
Pembroke Road, Bristol, BS99 7DX
Administrador comercial 1

Datado de 2 de Julho de 1984.
Reconheço as assinaturas:
Errol Sandford, 15, Pembroke Road, Bristol, BS99 7DX
Secretário

Lei das sociedades 1948-1985
Sociedade por acções de responsabilidade limitada
Estatutos da Mitac, Ltd.
(adoptados por deliberação extraordinária de 21 de Dezembro de

1998)
1 � Considerandos:
1.1 � Aplicam-se à sociedade as normas constantes da Tabela

A anexa à Lei das Sociedades de 1985 (Tabelas A a F) excepto
quando a sua aplicação for excluída ou modificada pelos presen-
tes estatutos.

1.2 � As expressões definidas na norma 1 da Tabela A deve-
rão quando o contexto o admitir ter o significado assim definido.

Certifico pelo presente que este documento está conforme com
o original.

Assinatura do notário J. J. Thring
(Notário público)
Midland Bridge Road, Bath, Somerset BA1 2HQ
Inglaterra
Selo e carimbo a óleo do notário
Data: 5 de Abril de 2000.

1.3 � Nos presentes estatutos: a expressão «administradores»
significa os administradores da sociedade no momento e «accionis-
tas administradores» significa os administradores que são também
accionistas da sociedade.

2 � Capital social.
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2.1 � Actualmente o capital social da sociedade é de £ 12 000 li-
bras esterlinas divididas em 12 000 acções ordinárias com o valor
de 1 libra esterlina cada uma.

2.2 � As acções da sociedade ainda não subscritas quer façam
parte capital actual ou não, deverão ser postas à disposição dos ac-
cionistas administradores, os quais poderão, nos termos que enten-
derem, por um período de cinco anos a contar da aprovação des-
tes estatutos, e depois nos termos de deliberação ordinária,
distribuir, conceder opções ou dispor das acções para essas pesso-
as, no momento e nos termos que considerem convenientes.

2.3 � Todas as acções que não façam parte do capital, com o
qual a sociedade foi constituída, e que os accionistas administra-
dores se proponham a emitir deverão primeiro ser oferecidas aos
accionistas na proporção do número de acções detidas pelos mes-
mos, respectivamente, a não ser que a sociedade por deliberação ex-
traordinária, delibere o contrário. A oferta deverá ser efectuada por
meio de notificação, na qual se especifique o número de acções a
atribuir e se conceda um período (não inferior a 14 dias), após o
qual, a oferta no caso de não ser aceite, possa ser revogada. Após
o termo daquele período, as acções não subscritas serão oferecidas,
na proporção supra mencionada, às pessoas que, dentro do referi-
do período, tenham aceite a totalidade das acções que lhes foram
atribuídas; esta oferta subsequente deverá ser efectuada nos mes-
mos termos, pela mesma forma e pelo mesmo período da oferta
inicial. Quaisquer acções não subscritas nos termos desta oferta,
oferta subsequente, ou que nos termos supra referidos não possam
ser oferecidas na sua totalidade, ou se encontrem, por deliberação
extraordinária, excluídas das disposições dos presentes estatutos,
serão postas à disposição do accionista, o qual poderá distribuir,
conceder opções, ou por outro lado atribuir as mesmas àquelas
pessoas, nos termos e da forma que considere conveniente e desde
que, se trate de acções não subscritas nos termos supra menciona-
dos e estas acções não sejam subscritas em condições mais favo-
ráveis aos subscritores, do que as condições que foram apresenta-
das aos accionistas.

2.4 � Na norma 2 da Tabela A a expressão «emitidas com» de-
verá ser substituída por «ou possuam direitos ou limitações deter-
minadas por deliberação extraordinária da sociedade.»

3 � Ónus ou penalizações.
3.1 � O ónus estabelecido pela norma 8 da Tabela A aplicar-se

às acções integralmente realizadas, àquelas que ainda não se encon-
tram realizadas na sua totalidade, assim como a todas as acções
registadas em nome (individual ou em compropriedade) de qual-
quer devedor ou titular de qualquer obrigação para com a socie-
dade. O registo de transmissão de acções deverá corresponder a uma
exoneração de qualquer ónus dessa acção relativamente à sociedade.

3.2 � Na norma 8 da Tabela A a expressão «qualquer quantia
paga com respeito à mesma» deverá ser substituída por «quaisquer
distribuições, quantias ou activos atribuídos às mesmas», devendo
a mesma expressão na norma 19 ser substituída por «todos os ou
outros montantes pagos com respeito às acções penalizadas.»

4 � Transmissão de acções.
A transmissão de acções da sociedade não poderá ser registada

a não ser que os accionistas que detenham mais de 50% das ac-
ções da sociedade autorizem por escrito o respectivo registo. Esta
limitação acresce à limitação constante da norma 24 da Tabela A.

5 � Modificações de capital.
5.1 � Na norma 32 da Tabela A deverá ser introduzida a seguir

a «a resolução poderá» § c) a salvaguarda «caso se trate de deli-
beração extraordinária»;

5.2 � Na norma 33 da Tabela a expressão «incluindo, sujeito às
limitações constantes da norma, a sociedade» deverá ser retirada.

6 � Votos dos membros.
6.1 � Na norma 54 da Tabela A deverá ser inserida depois da

segunda referência a «todos os accionistas» as palavras «presente
ou representado por carta mandato».

6.2 � Na norma 61 da Tabela A a expressão «o instrumento de
mandato» deverá ser substituído por «qualquer forma que permita
aos accionistas determinar o seu sentido de voto relativamente a
cada um dos pontos constantes da ordem de trabalhos».

7 � Designação e cessação de funções de administradores.
7.1 � Na norma 81 da Tabela A deverão ser introduzidas no §

d) depois das palavras «para a sociedade» as palavras «deixou de
exercer funções».

7.2 � As normas 73 a 78 inclusive da Tabela A não serão apli-
cáveis à sociedade e na segunda frase da norma 79 deverão ser re-
tiradas as palavras «assembleia geral anual».

8 � Remuneração de administradores.
Na norma 82 da Tabela A deverão ser inseridas depois de «es-

sas remunerações» as palavras «pelos seus serviços» e no final a
seguinte frase: «Qualquer administrador que cesse as suas funções,

terá direito, excepto se outra coisa for deliberada, a todos os ven-
cimento atribuídos aos pelos administradores por referência ao
período durante o qual exerceu funções, sendo o respectivo mon-
tante calculado proporcionalmente ao período em que exerceu fun-
ções.

9 � Designação de administradores.
Na norma à 84 da Tabela A deverá ser inserida na terceira frase

depois das palavras «deverá cessar» a salvaguarda «a não ser que
as condições de designação determinem o contrário».

10 � Deliberação dos administradores.
10.1 � Na norma 90 da Tabela A as palavras «fixados como

quórum» deverão ser substituídas por «constituindo o quórum, eles
ou ele».

10.2 � Não obstante o disposto nas normas 87 a 98 (inclusive)
da Tabela A, um administrador não poderá deliberar em reunião
de administradores, deliberações referentes a contracção de emprés-
timos pela sociedade, contratação de um accionista administrador,
e transferência ou transmissão de acções a não ser que se trate de
um accionista administrador.

11 � Secretário.
Na norma 99 da Tabela A deverá ser acrescentado no final das

palavras «sem prejuízo de qualquer direito de compensação por
prejuízos que possa ter em virtude da cessação do contrato por parte
da sociedade».

12 � Dividendos.
Na norma 104 da Tabela A deverá ser inserida depois da expres-

são «a partir de uma data específica» a expressão «ou num deter-
minado âmbito».

13 � Notificações.
Na norma 115 da Tabela A as palavras «a não ser que se prove

o contrário» deverão ser retiradas.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338882

CITYDOMUS � DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES
TURÍSTICAS E IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9755/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º José de Sá Braamcamp Sobral, natural da freguesia de Santos-

-o-Velho, concelho de Lisboa, casado com Ana Paula Soares de
Oliveira Braamcamp Sobral sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Avenida do Dr. Mário Moutinho, lote 1519, 5.º,
direito, em Lisboa, portador do bilhete de identidade dos Serviços
de Identificação Civil, com o n.º 2038194, de 13 de Maio de 1993,
contribuinte fiscal n.º 153440040;

2.º João Soares de Oliveira Braamcamp Sobral, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, solteiro,
maior, residente na dita Avenida do Dr. Mário Moutinho, lote 1519,
5.º, direito, contribuinte fiscal n.º 224151045, portador do bilhete
de identidade dos Serviços de Identificação Civil, com o
n.º 11706078, de 20 de Maio de 1999.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus
respectivos bilhetes de identidade

E por eles foi dito que constituem a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CITYDOMUS � Desenvolvimento
de Actividades Turísticas e Imobiliárias, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Avenida de Miguel
Bombarda, 36, 6.º, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em
Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar, transferir e encerrar su-
cursais, delegações, filiais, dependências, escritórios ou outras for-
mas de representação social no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de actividades
turísticas e hoteleiras e acessoriamente a compra e venda de imó-
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veis, incluindo para revenda e prestação de serviços conexos, de-
signadamente, a consultoria, a promoção de projectos, o desenvol-
vimento de projectos na Internet e, em geral, o apoio logístico a
empresas no sector imobiliário e hoteleiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros e encontra-se totalmente subscrito e realizado e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de 4750 eu-
ros, pertencente ao sócio José de Sá Braamcamp Sobral e outra no
valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio João Soares de
Oliveira Braamcamp Sobral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas será livre entre os sócios, ficando de-
pendente do consentimento da sociedade a cessão, total ou parci-
al, a estranhos.

2 � A sociedade goza do direito de preferência na cessão, total
ou parcial, de quotas a terceiros não sócios e, subsidiariamente,
quando aquele não quiser ou não puder exercê-lo, têm os demais
sócios esse direito.

3 � Caso seja exercido o direito de preferência, mencionado no
número anterior, a quota a ceder será amortizada pelo valor cons-
tante do projecto de cessão e, quando se entenda que o valor é ex-
cessivo, pelo valor do último balanço aprovado, acrescido da par-
te que lhe couber em quaisquer fundos sociais.

4 � Esta cessão será precedida de uma assembleia geral, para o
efeito regularmente convocada, mediante o envio aos sócios de carta
registada, com a antecedência mínima de 15 dias, comunicando o
projecto de cessão, respectivo clausulado e identificando o cessio-
nário.

5 � O critério a utilizar na aferição do valor da quota a ceder
para efeitos de aplicação da parte final do n.º 3, é objectivo, não
podendo aquele valor exceder o valor resultante do último balan-
ço aprovado, acrescido de metade desse montante.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de
qualquer dos sócios nos seguintes casos:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Por insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a parte de qualquer dos sócios for dada em penhor,

penhorada ou arrestada, sem que, nestes dois últimos casos, seja
deduzida oposição judicialmente julgada procedente pelo respecti-
vo sócio, ou em qualquer outra circunstância que colida com o
interesse tutelado pelo artigo 5.º;

e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou sepa-
ração de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a per-
tencer ao seu titular inicial;

f) Venda ou adjudicação judiciais;
g) Quando algum dos sócios prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património;
h) Quando a quota seja cedida em violação da regra do consen-

timento estabelecida no artigo 5.º
2 � Salvo disposição legal em contrário a contrapartida da amor-

tização será realizada pelos valores seguintes:
a) Nos casos da alínea a) e b) do número antecedente, pelo va-

lor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas c), d) e f), do mesmo número, pelo valor

da quota determinada em função do último balanço aprovado, a
efectuar em quatro prestações trimestrais e iguais, após a afixação
definitiva da contrapartida;

c) Nos casos das alíneas e), g) e h), pelo valor nominal da quota.
3 � A amortização considera-se realizada desde a data da as-

sembleia geral que a deliberou, podendo, em qualquer caso, o pa-
gamento do valor da quota em causa ser efectuado a pronto ou em
seis prestações trimestrais e iguais, conforme a assembleia geral
decidir.

4 � A sociedade terá ainda o direito de, em vez de amortizar
nos termos do número deste artigo, adquirir ou fazer adquirir a
quota, por sócio ou por terceiro, podendo no primeiro caso, a quota
figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, também por
deliberação da assembleia geral, e em vez dela, serem criadas uma
ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou mais sócios
ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será gerida representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pela gerência, a qual terá a composição de
um ou três gerentes, consoante seja deliberado em assembleia ge-
ral, sem prejuízo do estipulado no n,º 2 deste artigo.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José de Sá
Braamcamp Sobral e João Soares de Oliveira Braamcamp Sobral.

3 � Os gerentes são designados e destituídos nos estatutos ou
por deliberação em assembleia geral superior a dois terços dos votos
correspondentes ao capital social.

4 � A gerência da sociedade fica dispensada de caução e terá
ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A gerência pode delegar competência para determinados
negócios e constituir mandatários para a prática de actos necessá-
rios compreendidos no respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se, válida e eficazmente, com a assinatura de
um gerente, ou por um mandatário da sociedade.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13466453

PRONTO A COMER � RETIRO DO MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9745-A/001228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/001228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Joaquim Ferreira Botelho, número de identificação fiscal

108091040, natural da freguesia de Carnaxide, concelho de Oei-
ras, residente na Rua de Antero de Quental, 15, 4.º, esquerdo,
Carnaxide, Oeiras, casado no regime da comunhão geral com Ma-
ria Consuela Rodrigues Ferreira Botelho, portador do bilhete de
identidade n.º 2399044, emitido em 25 de Julho de 2000, por Lis-
boa;

2.º Arlindo de Sousa, número de identificação fiscal 199803641,
divorciado, natural do Funchal (Santa Luzia), concelho do Funchal,
residente na Rua de Campo de Ourique, 29, 1.º, esquerdo, em Lis-
boa, portador do bilhete de identidade n.º 10406776, emitido em
28 de Setembro de 2000, por Lisboa,
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pronto a Comer � Retiro do
Mercado, L.da, e vai ter a sua sede no Mercado de Campo de
Ourique, loja 37, 38, freguesia do Santo Condestável, concelho de
Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas lo-
cais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
está integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros (correspondente a 501 205$), per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser de-

liberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 25 000 euros.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13474111
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POVIMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9749/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 503984582;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/001229.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, corpo, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POVIMÉDIA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua Dr. do Lacerda
e Almeida, 7, 1.º, direito, freguesia da Penha de França, concelho
de Lisboa.

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

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14173840

COMERLINTER � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9751/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMERLINTER � Comér-
cio Internacional, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Madrid, 29,
4.º, direito, em Lisboa, freguesia de São João de Deus.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar sucursais, agências, delegações, ou outras formas locais de
representação, no País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto comércio geral, representações,
importação, exportação e consultadoria.

2 � A sociedade poderá associar-se a qualquer outra mesmo com
objecto diferente do seu, bem como em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quo-
ta no valor nominal de 2500 euros, do sócio José António Leal
Loureiro, uma quota no valor nominal de 2000 euros, do sócio
Jorge Manuel de Campos, uma quota de 500 euros, do sócio Fran-
cisco de Sousa Vadre Castelino e Alvim.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos sóci-
os prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida
por sócios ou não sócios, tudo conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Ficam porém desde já designados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de dois ge-

rentes.
ARTIGO 6.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percen-
tagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino
que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 7.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial de quotas entre sócios não
carece de consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, fica reservado o
direito de preferência à sociedade e aos sócios não cedentes, su-
cessivamente, subordinando-se aquele direito ao regime da lei geral.

ARTIGO 8.º

1 � A convocação de assembleias gerais será feita por, meio de
carta registada, com aviso de recepção, dirigida a cada um dos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija
outras formalidades ou prazos.

2 � A representação voluntária de um sócio, nas deliberações
sociais que admitam tal representação pode ser conferida a qual-
quer pessoa.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13474634

PADTROI � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9752/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Dr.ª Rita Alves Barardo Ribeiro, António de Sousa Coutinho Te-
les da Silva, Ângela Maria Teles da Silva, Maria de Sousa Couti-
nho Telles da Silva Ferreira Pinto Basto e Gonçalo Telles da Sil-
va Pinto Basto, que se rege pelo contrato, cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PADTROI � Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Santo Amaro à Estrela, 68, rés-
-do-chão, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe por
simples deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação soci-
al, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliá-
ria por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de
bens imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra for-
ma de exploração económica admitida por lei, bem como a activi-
dade de administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem cor-
no associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, novas socieda-
des, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordi-
nárias cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as con-
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dições da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da
lei e do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador podendo ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou
revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e
acções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo
prioritário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à

sociedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as infor-
mações obtidas através do exercício do direito de informação
que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial
ou administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposi-
ção do accionista, em termos de serem alienadas independentemente
da sua vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, sal-
vo se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o con-
selho de administração tenha do facto determinante dessa amorti-
zação.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mo-
biliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções que, até oito dias antes
da realização da assembleia, se encontrem registadas em seu nome
ou depositadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição fi-
nanceira autorizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encon-
trem registadas na respectiva conta de valores mobiliários es-
criturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobi-
liários escriturais deve ser comprovado por meio de declaração
emitida e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entra-
da na sociedade até oito dias antes da data da realização da assem-
bleia.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes accionistas que representem
mais de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indi-
cando o nome, domicílio do representante e data da assembleia a
que se destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu car-
go conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens podendo delegar estes poderes num só man-
datário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair emprésti-
mos sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou
de outros estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais,
aceitando a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indivi-
duais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras em-
presas ou para representar a sociedade na celebração de determi-
nados actos ou contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de acci-
onistas por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros
dos órgãos sociais podendo a remuneração do administrador con-
sistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício
não superior a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à for-
mação da reserva legal e o montante necessário para o pagamento
do dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade
porventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por
maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los
ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percen-
tagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja re-
embolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.
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2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os
accionistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os ór-
gãos sociais da forma seguinte:

Administrador único: Gonçalo Telles da Silva Pinto Basto, sol-
teiro, residente na Rua de Santo Amaro à Estrela, 68, 4.º, fregue-
sia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita
na respectiva lista sob o n.º 51, com sede na Rua do General Fir-
mino Miguel, torre 2, 1.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Antó-
nio Manuel Mendes Barreira, casado; fiscal único suplente,
Dr. Fernando Jorge Marques Vieira, casado, revisor oficial de con-
tas, inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com domicílio pro-
fissional na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 1.º, direito,
em Lisboa.

2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14070006

PREDIPURCHASE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9753/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Dr.ª
Rita Alves Barardo Ribeiro, António de Sousa Coutinho Teles da
Silva, Ângela Maria Teles da Silva, Maria de Sousa Coutinho
Telles da Silva Ferreira Pinto Basto e Gonçalo Telles da Silva Pinto
Basto, que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PREDIPURCHASE �
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Santo Amaro à Estrela, 68, rés-
-do-chão, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, podendo
ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe por
simples deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação soci-
al, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliá-
ria por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de
bens imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra for-
ma de exploração económica admitida por lei, bem como a activi-
dade de administração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem cor-
no associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, novas socieda-
des, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordi-
nárias cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as con-
dições da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da
lei e do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador podendo ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou
revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e
acções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo
prioritário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à

sociedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as infor-
mações obtidas através do exercício do direito de informação
que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial
ou administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposi-
ção do accionista, em termos de serem alienadas independentemente
da sua vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, sal-
vo se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o con-
selho de administração tenha do facto determinante dessa amorti-
zação.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mo-
biliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções que, até oito dias antes
da realização da assembleia, se encontrem registadas em seu nome
ou depositadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição fi-
nanceira autorizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encon-
trem registadas na respectiva conta de valores mobiliários es-
criturais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobi-
liários escriturais deve ser comprovado por meio de declaração
emitida e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entra-
da na sociedade até oito dias antes da data da realização da assem-
bleia.
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3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes accionistas que representem
mais de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indi-
cando o nome, domicílio do representante e data da assembleia a
que se destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu car-
go conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens podendo delegar estes poderes num só man-
datário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair emprésti-
mos sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou
de outros estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais,
aceitando a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indivi-
duais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras em-
presas ou para representar a sociedade na celebração de determi-
nados actos ou contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de acci-
onistas por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros
dos órgãos sociais podendo a remuneração do administrador con-
sistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício
não superior a 5%.

ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à for-
mação da reserva legal e o montante necessário para o pagamento
do dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade
porventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por
maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los
ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percen-
tagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja re-
embolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os
accionistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os ór-
gãos sociais da forma seguinte:

Administrador único: Gonçalo Telles da Silva Pinto Basto, sol-
teiro, residente na Rua de Santo Amaro à Estrela, 68, 4.º, fregue-
sia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita
na respectiva lista sob o n.º 51, com sede na Rua do General Fir-
mino Miguel, torre 2, 1.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Antó-
nio Manuel Mendes Barreira, casado; fiscal único suplente, Dr.
Fernando Jorge Marques Vieira, casado, revisor oficial de contas,
inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com domicílio profissio-
nal na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 1.º, direito, em
Lisboa.

2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14056453

MAGGUSPAR � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9754/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Dr.ª
Rita Alves Barardo Ribeiro, Maria Teresa de Lancastre Sousa e
Castro, Jorge de Lancastre e Castro Black Zickermann, Gonçalo
Telles da Silva Pinto Basto e António Luís de Andrade Magalhães,
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MAGGUSPAR �
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do General Firmino Miguel, 3, tor-
re 2, 1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa, podendo ser transferida dentro do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe por simples deliberação do órgão de administração da
sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação soci-
al, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade imobiliá-
ria por conta própria, compreendendo, nomeadamente, a promoção
imobiliária, a compra de bens imóveis para revenda, a gestão de
bens imóveis próprios sob a forma de arrendamento ou outra for-
ma de exploração económica admitida por lei, bem como a activi-
dade de administração de imóveis por conta de outrem.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e alie-
nar participações em sociedades com objecto diferente do referido
no artigo 3,º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem cor-
no associar-se com outras pessoas jurídicas, para, nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas, novas socieda-
des, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordi-
nárias cada uma com o valor nominal de 1 euro.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal único,
pode deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro
até ao limite de 3 000 000 de euros, competindo-lhe fixar as con-
dições da emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da
lei e do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador podendo ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções ou
revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição e
acções sem direito a voto que confiram direito a um dividendo
prioritário a fixar pelo órgão da sociedade que deliberar a emissão.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior, poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

4 � A sociedade pode, dentro dos limites da lei, adquirir acções
próprias e títulos de dívida por si emitidos, e realizar sobre eles
quaisquer operações permitidas por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções:
a) Detidas por accionistas que utilizem para fins estranhos à

sociedade e com prejuízo desta ou de algum accionista as infor-
mações obtidas através do exercício do direito de informação
que lhes assiste;

b) Transmitidas em consequência de qualquer processo judicial
ou administrativo ou de qualquer modo subtraídas à livre disposi-
ção do accionista, em termos de serem alienadas independentemente
da sua vontade;

c) Transmitidas sem observância do disposto neste contrato de
sociedade;

d) Que, em partilha dos bens do casal motivada por divórcio ou
separação judicial, fiquem a pertencer ao cônjuge do accionista, sal-
vo se ele já for proprietário de acções da sociedade.

2 � A amortização deverá ser deliberada pela assembleia geral
dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento que o con-
selho de administração tenha do facto determinante dessa amorti-
zação.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tomar efectiva.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obrigações,
papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre valores mo-
biliários próprios, nos termos da lei e nas condições que forem
estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto possuidores de acções que, até oito dias antes
da realização da assembleia, se encontrem registadas em seu nome

ou depositadas nos cofres da sociedade ou de uma instituição fi-
nanceira autorizada para o efeito, ou, sendo escriturais, se encon-
trem registadas na respectiva conta de valores mobiliários escri-
turais.

2 � O depósito bem como o registo em conta de valores mobi-
liários escriturais deve ser comprovado por meio de declaração
emitida e autenticada pelo intermediário financeiro, que dê entra-
da na sociedade até oito dias antes da data da realização da assem-
bleia.

3 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convoca-
ção desde que se encontrem presentes accionistas que representem
mais de 50% do capital social.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa indi-
cando o nome, domicílio do representante e data da assembleia a
que se destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único.

2 � O administrador caucionará ou não o exercício do seu car-
go conforme for deliberado pela assembleia geral que o eleger.

ARTIGO 12.º

Compete à administração, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens podendo delegar estes poderes num só man-
datário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quaisquer
outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair emprésti-
mos sob qualquer outra forma junto de instituições de crédito ou
de outros estabelecimentos financeiros nacionais ou internacionais,
aceitando a fiscalização das entidades mutuantes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indivi-
duais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras em-
presas ou para representar a sociedade na celebração de determi-
nados actos ou contratos.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral a qual elegerá um suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 15.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração
de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais
vezes.

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de acci-
onistas por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros
dos órgãos sociais podendo a remuneração do administrador con-
sistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício
não superior a 5%.
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ARTIGO 16.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à for-
mação da reserva legal e o montante necessário para o pagamento
do dividendo prioritário das acções preferenciais que a sociedade
porventura haja emitido, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por
maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribuí-los
ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente em qualquer percen-
tagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja re-
embolsado total ou parcialmente recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os
accionistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 18.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os ór-
gãos sociais da forma seguinte:

Administrador único: Maria Teresa de Lancastre Sousa e Cas-
tro, divorciada, residente na Rua de Gomes Freire de Andrade, 4,
Casa São Jorge, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita
na respectiva lista sob o n.º 51, com sede na Rua do General Fir-
mino Miguel, torre 2, 1.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Antó-
nio Manuel Mendes Barreira, casado; fiscal único suplente, Dr.
Fernando Jorge Marques Vieira, casado, revisor oficial de contas
inscrito na respectiva lista sob o n.º 564, com domicílio profissio-
nal na Rua do General Firmino Miguel, torre 2, 1.º, direito, em
Lisboa.

2 � O administrador único fica dispensado de prestar caução.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14056429

CLUBINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9757/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre An-
tónio Pedro Roque da Visitação Oliveira, este outorgante intervém
por si e na qualidade de procurador, em representação de Paulo
José Gonçalves da Silva Soares, que se rege pelo contrato cujo
extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLUBINVEST � Investimen-
tos Imobiliários e Turísticos, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
João XXI, 47, 1.º, direito, freguesia de São João de Deus, conce-
lho de Lisboa.

2 � A sociedade, por deliberação da gerência poderá deslocar
livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e estabelecer sucursais, delegações ou outras formas
locais de representação social, no País ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil, em-
preitadas de obras públicas e particulares, urbanizações, concepção,
edificação e exploração de empreendimentos turísticos e imobiliá-
rios, compra e venda de prédios rústicos e urbanos, revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Pedro Roque da Visitação Oliveira e Paulo José Gonçal-
ves da Silva Soares.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António Pe-
dro Roque da Visitação Oliveira e Paulo José Gonçalves da Silva
Soares.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de exercí-
cio da sociedade.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações soci-
ais que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer
pessoa.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13475070

MITEDA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9758/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato, cujo extracto é o seguinte:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade por quotas, e adopta a fir-
ma MITEDA � Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia, 179,
1.º, 1050-099 em Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social da sociedade consiste na actividade de
construção civil, urbanizações, compra e venda de propriedades,
revenda das mesmas adquiridas para esse fim.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir ou participar em
quaisquer sociedades, com o objecto social diferente ou igual ao
seu, e em agrupamentos complementares de empresas, sociedades
reguladas por leis especiais, consórcios, agrupamentos europeus de
interesse económico ou qualquer outra forma de representação,
associação ou agrupamento.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, estando representado por duas quotas de igual valor, per-
tencendo uma quota de 3500 euros, à sócia Maria Fernanda Dias
Carvalho e outra de 3500 euros, à sócia Alexandra Maria Dias Car-
valho da Costa Marques.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão em assembleia geral deliberar por una-
nimidade que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao
montante de 50 000 000 de euros.

2 � À sociedade assiste o direito de amortizar qualquer quota,
sempre que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamen-

to ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ain-
da quando se verifique a iminência destas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social;
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d) Quando o titular da quota lesar, por actos ou omissões, os
interesses da sociedade, nomeadamente a reputação desta perante
terceiros, prejudicar o seu crédito ou comprometer a sua prosperi-
dade e ainda dificultar ou impedir a realização dos fins sociais;

e) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolu-
ção do titular;

f) Quando o titular da quota concorrer, directa ou indirectamen-
te, com a sociedade;

g) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de
bens, a quota não ficar a pertencer totalmente ao respectivo titular.

3 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será toma-
da em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a
realizar até 90 dias após a gerência ter tido conhecimento do facto.

4 � A contrapartida da amortização será o acordado no caso da
alínea a) do n.º 2; o valor nominal da quota amortizada nos casos
previstos nas alíneas b) e e); e o valor nominal da quota amortiza-
da nos casos previstos nas demais alíneas, salvo se, não havendo
disposição legal imperativa contrária, o valor do último balanço for
inferior, pois neste caso será este o valor da amortização.

5 � O pagamento dos valores previstos no número anterior será,
salvo disposição legal em contrário, efectuado mediante depósito
do respectivo preço, em seis prestações semestrais na Caixa Geral
de Depósitos à ordem de quem de direito, e a comunicação ao mes-
mo por carta registada com aviso de recepção, sendo o registo efec-
tuado a favor da sociedade mediante apresentação da acta da res-
pectiva deliberação.

6 � As prestações em dívida não vencerão juros.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros, não sócios, depende sempre do
consentimento da sociedade ficando os sócios não cedentes com
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por outros sócios ou por outra pessoa, mediante carta, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, e ainda que tais assem-
bleias se efectuem sem observância de formalidades prévias.

2 � O mandato conferido nos termos deste número pode vigo-
rar por tempo indeterminado.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação fora e
em juízo, activa e passivamente, fica a cargo da gerência.

2 � Os gerentes poderão não ter direito a remuneração se tal vier
a ser deliberado pela assembleia geral, podendo a mesma consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, de-
pois de deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada
em assembleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição
a qualquer limite mínimo de distribuição aos sócios.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos sócios
adiantamento sobre lucros, desde que respeitados os requisitos le-
gais.

ARTIGO 10.º

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios,
o activo e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das
suas quotas.

ARTIGO 11.º

Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13474367

PASSANHA GUEDES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9764/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, viúva, natural de Lis-

boa, freguesia de Santa Engrácia, residente na Rua de D. João V,
21, 3.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 105944483;

2.º José Luís Barreira Passanha Guedes, divorciado, natural de
Lisboa, freguesia de Santa Isabel, residente na Rua do Minho, 6,
no Estoril, Cascais, contribuinte fiscal n.º 104477784;

3.º João Carlos Barreira Passanha Guedes, divorciado, natural da
dita freguesia de Santa Isabel, residente com a primeira outorgante,
contribuinte fiscal n.º 126843198.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade n.º 301875, de 18 de Junho de 1997, 1078980,
de 18 de Fevereiro de 1998, e 301874, de 18 de Julho de 1991,
emitidos pelo Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
que se rege pelo contrato, cujo extrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Passanha Guedes � Sociedade Imo-
biliária, L.da, tem a sua sede na Rua de D. João V, 21, rés-do-chão,
esquerdo, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

3.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar em sociedades
com objecto diferente do seu, como sócia de responsabilidade ili-
mitada, em sociedade reguladas por lei especiais ou em agrupamen-
tos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e divide-se em três quotas: uma do valor nominal de
1000 euros, da sócia Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, e duas
do valor nominal de 2000 euros cada uma, uma de cada um dos
sócios, José Luís Barreira Passanha Guedes e João Carlos Barrei-
ra Passanha Guedes.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao décuplo do capital social, desde que deliberadas por unanimi-
dade.

2 � Poderão ser prestados à sociedade suprimentos, mediante
deliberação dos sócios.

6.º

A gerência da sociedade fica a cargo de sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes os actuais sócios, sendo necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
sendo uma delas a de um dos gerentes ora nomeados.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação
da assembleia geral, ficando desde já autorizado que a remunera-
ção possa consistir, total ou parcialmente, em participação nos lu-
cros da sociedade.

§ 2.º Pode a gerência da sociedade nomear mandatários ou pro-
curadores para a prática de determinados actos ou categorias de
actos.

7.º

A cessão de quotas entre sócios ou a favor de seus filhos é li-
vre, mas a terceiros depende do consentimento da sociedade, dado
por unanimidade por todos os sócios, sendo deferido à sociedade
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, o
direito de preferência.

8.º

É absolutamente proibido aos sócios dar as suas quotas em pe-
nhor, garantia ou caução de qualquer obrigação, sem prévio con-
sentimento da sociedade.

9.º

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

Por acordo com o seu titular;
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Por morte, interdição, falência ou insolvência do sócio, ou se a
quota for dada de penhor ou outra garantia sem prévio consenti-
mento da sociedade, ou objecto de penhora, arrolamento, arresto,
divisão, venda ou adjudicação judicial, ou ainda, de divisão ou par-
tilha judicial, incluindo em processo de inventário facultativo;

Se a quota for cedida em violação da regra do consentimento,
referido na artigo 7.º

2 � Salvo acordo ou disposição legal em contrário, a contrapar-
tida da amortização será a prevista no artigo 235.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � A amortização considera-se realizada na data da assembleia
geral que a deliberar, independentemente da outorga da escritura o
do pagamento ou consignação em depósito da totalidade do respec-
tivo preço ou das suas prestações.

10.º

O sócio que adopte para com a sociedade um comportamento
desleal, perturbador do seu normal funcionamento, causador de pre-
juízos ou ofensivo do bom nome e reputação desta, poderá ser ex-
cluído por simples deliberação dos sócios.

§ único. Em qualquer caso de exclusão do sócio, incluindo a ex-
clusão judicial, a sociedade pode deliberar adquirir, fazer adquirir
ou amortizar a quota do sócio excluído.

11.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos,
15 dias de antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outra
forma de convocação.

2 � Os sócios podem-se fazer representar nas assembleias ge-
rais pelo cônjuge, ascendentes, descendentes, outro sócio ou por ter-
ceiro livremente escolhido, mediante carta dirigida ao respectivo
presidente, e que deve ser lida antes da abertura dos trabalhos.

12.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
§ único. No caso de liquidação ficam nomeados liquidatários os

sócios José Luís Barreira Passanha Guedes e João Carlos Barreira
Passanha Guedes.

13.º

Quaisquer preceitos legais dispositivos podem ser derrogados por
deliberação dos sócios aprovada por maioria simples.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13475118

MATILIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção Matrícula
n.º 9770/010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Fernando Vitalino Marques de Bastos, casado com Paula

Maria Fernandes Nunes na comunhão de adquiridos como decla-
rou, natural da freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, e re-
sidente na Rua de António Saúde, 3, 9.º, esquerdo, Lisboa;

2.º Fernando Marques Castelão, casado com Aida Ferreira de
Sousa Martins Castelão na comunhão geral, como declarou, natu-
ral da dita freguesia de Freixianda e residente no Largo Casal Vis-
toso, 3, 4.º, esquerdo, Lisboa,
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma MATILIMOVE � Utilidades, Equi-
pamentos e Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na
Rua de António Pereira Carrilho, 16, 1.º, esquerdo, freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras
formas locais de representação em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, participar no
capital de outras sociedades e criar novas empresas ou participar
na sua criação, bem como associar-se a quaisquer entidades parti-
culares ou colectivas e com elas colaborar ou nelas tomar interes-
se sob qualquer forma, além de poder adquirir e alienar participa-
ções em sociedades com o mesmo ou diferente objecto.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria, comércio, importação,
exportação, representações e consignações de utilidades, decoração,
vestuário, móveis, máquinas, viaturas e equipamentos, urbanizações,
construção civil, empreitadas de obras publicas e particulares, con-
cepção, edificação e exploração de empreendimentos turísticos e
imobiliários, compra e venda de prédios rústicos e urbanos e a re-
venda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de 6000 euros, equivalente a 1 202 892$ e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares até ao décuplo do capital social, com o consentimento de
todos eles.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a assina-
tura de qualquer deles para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica expressamente proibido à gerência obrigar a soci-
edade em fianças, abonações ou outros documentos estranhos aos
negócios sociais.

5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se
porém, em primeiro lugar à sociedade e em segundo lugar aos só-
cios, se a sociedade dele não usar o direito de preferência.

2 � Se mais de um sócio quiser usar desse direito de preferên-
cia, a quota será distribuída entre eles, na proporção das respecti-
vas quotas.

6.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei determine
outra forma, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios, com aviso de recepção, com a antecedência mínima de
15 dias.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13475355

MEGASPIRIT � DESIGN DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7409/980811; entrada e data: 22 257/000808.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13726315

PARQUE EXPO SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7736/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504711172;
entrada e data: 27 435/010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14493438
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CARDIOL � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
CARDIO VASCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7594/981028; entrada e data: 23 950/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 07896760

CONSPOL � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5951/970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503825751;
entrada e data: 23 957/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13713906

CLÍNICA DE HIPERTENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6082/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503852643;
entrada e data: 27 463/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14697947

PORTUGALNET � TELECOMUNICAÇÕES
E TELEMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5141/960327; entrada e data: 27 476/010108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14029901

CADUCEU � ATELIER DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5069/941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503291935;
entrada e data: 23 927/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 13689010

COE � COMPANHIA DE ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 210/880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501973338;
entrada e data: 24 008/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194317

COMPTA INTERNACIONAL � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3696/940819; identificação de pessoa colectiva n.º 503251321;
entrada e data: 24 000/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12107018

CASTRO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 368/790310; identificação de pessoa colectiva n.º 500857920;
entrada e data: 24 068/001004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194546

MACHADO & PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 24 275/570214; identificação de pessoa colectiva n.º 500174067;
entrada e data: 24 078/001004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194740

CONSTRUTOL � GESTÃO IMOBILIÁRIA
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5065/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 500730571;
entrada e data: 23 991/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14324261

PASTELARIA SOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 022/620726;  identificação de pessoa colectiva n.º 500479283;
entrada e data: 24 163/001006.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14195216
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PARTEX � CONSULTORIA EM ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6502/971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503976644;
entrada e data: 24 007/001002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14194309

MARIA CELESTE ALMEIDA DIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 758/890714; identificação de pessoa colectiva n.º 502191104;
entrada e data: 27 467/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712970

COGECO � CONSULTADORIA DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 566/901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502426020;
entrada e data: 23 962/000929.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 12585874

MEDITEXTIL � CENTRO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 354/800507; identificação de pessoa colectiva n.º 500893845;
entrada e data: 27 491/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14493896

MOTOMAR � NÁUTICA, TURISMO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 535/780809; identificação de pessoa colectiva n.º 500786356;
entrada e data: 27 363/010112.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14492490

MOTA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 965/780331; identificação de pessoa colectiva n.º 500754411;
entrada e data: 27 471/010118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14712474

CARLOS ALBERTO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 288/681009; identificação de pessoa colectiva n.º 500500053;
entrada e data: 24 299/001011.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 14739925

PEIXE VOADOR � ARQUITECTURA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9771/010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por João
Luís Costa Santos Ferreira, João José Garcia e Garcia da Fonseca
Perloiro, Pedro Maria da Silveira e Castro Appleton, Paulo Miguel
Garcia Perloiro e Paulo da Silva Bastos Martins Barata, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Peixe Voador � Arquitectura
e Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fábrica de Material
de Guerra, 10, em Lisboa, freguesia de Marvila.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de elaboração e exe-
cução de projectos de arquitectura e decoração de interiores em es-
paços interiores ou exteriores, públicos ou privados, incluindo o
design, criação e concepção de peças de decoração, desenhos ou
modelos de produtos comerciais e industriais, comercialização, im-
portação e exportação dos produtos e equipamentos a aplicar nes-
ses projectos e representação de marcas comerciais e industriais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas de 1000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, João Luís Costa San-
tos Ferreira, João José Garcia e Garcia da Fonseca Perloiro, Pedro
Maria da Silveira e Castro Appleton, Paulo Miguel Garcia Perloiro
e Paulo da Silva Bastos Martins Barata.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares,
nos termos a definir em assembleia geral, até ao montante de
15 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em as-
sembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes todos os só-
cios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta de
dois gerentes.

3 � Em caso algum poderão os gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente,
em fianças, abonações, letras de favor e outros de natureza seme-
lhante.
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6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

7.º

A amortização de quotas é permitida nos casos previstos na lei
e ainda:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de apreensão, arresto ou

qualquer outra providência judicial, ou deixe de se manter na li-
vre disponibilidade do seu titular; e

c) Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13475363

PERMUTAGRO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9772/010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Hen-
rique Peres Vaz, que se rege pelo contrato cujo extracto é o se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PERMUTAGRO � Comércio de
Produtos para a Agricultura, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Praça de João Azevedo Coutinho, 4, 1.º, esquerdo, freguesia de São
João, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio de produtos destina-
dos à agricultura, a veterinária, para uso doméstico e peste � con-
trole.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e corresponde a uma
quota de igual valor pertencente ao único sócio Henrique Peres
Vaz.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, fica a cargo de um
ou mais gerentes, a nomear em assembleia geral, que deliberará se
serão remunerados ou não.

1 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o único sócio Henrique Peres
Vaz.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13475169

121 � PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9748/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Car-
los Jorge de Agrela Pereira de Gouveia e Arlindo Mendes Ferreira;
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 121 � Programas Especializa-
dos de Consultoria e Formação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Marques,
14, loja C, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria, no âmbito empresarial, nas áreas de gestão e das tec-
nologias de informação. Prestação de serviços de formação, nas
áreas de gestão e das tecnologias de informação. Programas espe-
cializados de consultoria, não jurídica, e formação específica para
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Carlos
Jorge de Agrela Pereira de Gouveia, e outra do valor nominal de
250 euros, pertencente ao sócio Arlindo Mendes Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios,
a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Jorge de
Agrela Pereira de Gouveia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338181

MOTIVEN, CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9759/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 81/
001229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
Eugénia Jorge Brito Raimundo, natural da freguesia de Oeiras e São
Julião da Barra, concelho de Oeiras, casada com Hélder Manuel
Barreiros Raimundo sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote C, 4.º, A, em Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 189275324, portadora do bilhete de
identidade n.º 7271764, emitido em 3 de Setembro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido bilhete de
identidade.

Por ela foi dito que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOTIVEN, Consultoria em
Recursos Humanos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conselheiro Lopo
Vaz, lote C, 4.º, A, freguesia de Santa Maria dos Olivais, conce-
lho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria na área de recursos
humanos: formação, recrutamento e selecção, avaliação de desem-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 21 de Fevereiro de 20014106-(28)

penho; reengenharia de processos; psicologia, gestão de recursos
humanos; desenvolvimento e organização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 13474898

M40 � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9767/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
rina Elisabeth Bertolucci Simões, Gonçalo Vieira Coelho dos San-
tos Barreto, Ricardo Sá-Chaves Pina de Carvalho, José Manuel
Marques Soares e Mónica Junqueira da Cruz Serrano, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de M40 � Comunicação e
Imagem, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação, organização e dinamiza-
ção de eventos, nomeadamente, sociais, empresariais, culturais e re-
creativos, comunicação e imagem.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na DocaPesca, Edifício
de Escritórios, 93-B, gabinete 11, freguesia de Santa Maria de
Belém, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode mudar o local da sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como deliberar a abertura e encerramento de quaisquer sucursais,
filiais, delegações, agências, escritórios ou quaisquer outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de
administração, adquirir e ou alienar participações em sociedades de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por legislação especial ou em socie-
dades de responsabilidade limitada ou ilimitada, podendo, ainda,
a sociedade associar-se com outras pessoas jurídicas, nomeadamente
formando novas sociedades, agrupamentos complementares de in-
teresse económico, agrupamentos complementares de empresas,
consórcios, associações em participação ou estabelecer relações de
grupo com outras sociedades comerciais.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, encontra-se representado por 10 000 acções com o va-
lor nominal de cinco euros cada uma, subscrito e realizado do se-
guinte modo: o accionista José Manuel Marques Soares, subscre-

ve e realiza 49 980 euros, a que correspondem 9996 acções; cada
um dos restantes accionistas, subscrevem e realizam cinco euros,
a que corresponde uma acção.

2 � Na subscrição dos aumentos de capital, os accionistas têm
direito de preferência relativamente à categoria e na proporção das
acções que possuírem, podendo a assembleia geral que delibere o
aumento de capital, limitar ou suprimir esse direito caso o interes-
se social o justifique.

ARTIGO 5.º

1 � Os títulos, quer definitivos, quer provisórios, podem incor-
porar 1, 5, 10, 100, 500 ou 1000 acções.

2 � Os títulos definitivos devem ser entregues aos accionistas
nos seis meses seguintes ao registo definitivo do contrato de soci-
edade ou do aumento de capital.

3 � As acções podem ser nominativas ou ao portador.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, em todas as espécies per-
mitidas por lei, incluindo obrigações convertíveis em acções ou com
direito à subscrição ou à aquisição de acções, bem como quaisquer
outros títulos de dívida legalmente permitidos, nas condições que
forem estabelecidas pela assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode, nas condições em que a lei o permitir,
adquirir obrigações e acções próprias e sobre elas efectuar todas as
operações legalmente admitidas.

2 � As acções pertencentes à sociedade não têm, enquanto se
mantiver essa titularidade, quaisquer direitos sociais, excepto os
obrigatórios por lei, e não serão considerados para efeitos de vota-
ção ou de convocação da assembleia geral, apurando-se sempre as
maiorias em função dos votos correspondentes ao capital social,
excluídas essas acções.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações dos accionistas, quando exigidas por lei ou
pelo presente contrato de sociedade ou quando relativas a matéri-
as não compreendidas nas atribuições dos outros órgãos sociais, são
tomadas em assembleias gerais regularmente convocadas e reuni-
das, sem prejuízo das disposições legais que permitem aos accio-
nistas reunir e deliberar sem a observância das formalidades
prévias.

2 � A convocação das assembleias gerais, far-se-á por publica-
ção de anúncios ou por carta registada devendo, neste último caso,
mediar entre a data da sua expedição e a data de reunião, pelo me-
nos, 21 dias.

ARTIGO 9.º

1 � Para fazer parte da assembleia geral devem os accionistas
terem as acções registadas ou depositadas como propriedade sua,
pelo menos, até oito dias antes do designado para o funcionamen-
to da assembleia geral em primeira convocatória.

2 � a) A representação voluntária nas reuniões da assembleia
geral, poderá ser dada, tratando-se de pessoa singular, a qualquer
outro accionista ou a pessoas que a lei imperativa permitir.

b) As pessoas colectivas serão representadas pela pessoa que para
o efeito nomearem.

3 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidas
ao presidente da mesa, até ao início de cada reunião.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos pela assembleia geral e que podem ser ou não ac-
cionistas.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira con-
vocação, se estiverem presentes ou representados accionistas cujas
acções, excluídas as pertencentes à sociedade, correspondam a mais
de 50% do capital social; em segunda convocação a assembleia po-
derá funcionar e deliberar validamente qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e o quantitativo do capi-
tal a que as respectivas acções correspondam.

2 � As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição da
lei ou do contrato de sociedade, por maioria de votos.
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ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros designados pela assembleia geral, a qual deve designar o
presidente.

2 � Os administradores estão dispensados da prestação de cau-
ção, sendo ou não remunerados, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, em juízo e fora
dele.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade.

3 � A deliberação do conselho fixará os limites da delegação
e, no caso de criar uma comissão executiva, a composição e o modo
de funcionamento desta.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores, ou de um adminis-

trador e de um mandatário, com poderes para o acto;
b) Pela assinatura de mandatário, nos termos dos respectivos ins-

trumentos de mandato;
c) No caso de existir um ou mais administradores-delegados pela

assinatura destes no âmbito da delegação recebida;
d) No caso de ser nomeada uma comissão executiva pela assi-

natura de dois membros.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração poderá, além das reuniões or-
dinárias cuja periodicidade livremente fixará, reunir extraordinari-
amente sempre que for convocado pelo seu presidente ou por dois
administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos seus membros.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral designará um fiscal único e o respecti-
vo suplente que serão em ambos os casos um revisor oficial de
contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único terá as funções que lhe são atribuídas por lei.

ARTIGO 16.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, o conselho de administra-

ção elaborará o balanço, o relatório de gestão e as contas do exer-
cício, a demonstração de resultados e o anexo ao balanço, os quais
conjuntamente com um relatório sobre o estado e a evolução dos
negócios sociais e a proposta de aplicação de resultados, serão apre-
sentados ao fiscal único e à assembleia geral para aprovação.

ARTIGO 17.º

Os lucros apurados em cada exercício, serão aplicados em pri-
meiro lugar, na constituição ou reforço das provisões ou reservas
impostas por lei, o saldo será distribuído conforme for deliberado
por maioria simples, pela assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na
lei, mediante deliberação da assembleia geral pela maioria de dois
terços dos votos correspondentes.

2 � A assembleia geral que decide a dissolução da sociedade de-
cidirá também as condições e termos de liquidação, elegerá os li-
quidatários, que podem ser os administradores à data de dissolu-
ção e conceder-lhes-á os poderes para procederem com a liquidação.

ARTIGO 19.º

1 � A eleição para todos os cargos sociais far-se-á de três em
três anos, sendo sempre permitida a reeleição. Os membros dos
órgãos sociais manter-se-ão em funções até nova eleição.

2 � No caso de ser eleita uma pessoa colectiva caber-lhe-á no-
mear uma pessoa singular, nos termos legais, para exercer o cargo
em nome próprio.

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já eleitos para o triénio de 2000-2002, os se-
guintes membros:

Mesa da assembleia geral: presidente, Maria Dulce de Carvalho
Caroço dos Santos Jacob; secretário, Ricardo Sá-Chaves Pina de
Carvalho.

Conselho de administração: presidente, Jorge Manuel Gomes
Fonseca, casado, residente na Rua de Cesaltina Fialho Gouveia,
647, 2645-038 Alcabideche; vogais: Gonçalo Faria de Carvalho,
casado, residente na Rua de Joaquim Ereira, lote 3, 2.º, direito,
2750 Cascais; Mónica Junqueira da Cruz Serrano, casada, residente
na Rua dos Mariantes, 205, 4.º, B, 2750 Cascais.

Fiscal único: efectivo, Leopoldo Alves & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 15, representada pelo
sócio Leopoldo de Assunção Alves (revisor oficial de contas
n.º 319), casado, residente na Avenida da República, 48, 1.º, es-
querdo, 1050-195 Lisboa; suplente, Leopoldo Alves & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo só-
cio José Rita Braz Machado (revisor oficial de contas n.º 83), ca-
sado, residente na Rua de Luís de Camões, 7, 3.º, esquerdo,
1495 Lisboa.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338220

M. C. MARQUES � PAVIMENTOS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9773/010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
nuel da Encarnação Carreiras Marques e mulher, Adélia Vidal
Rodrigues Marques, que se rege pelo contrato cujo extracto é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. Marques � Pavimentos
e Revestimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Damaia, 27-B,
loja, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de re-
vestimentos e pavimentos, bem como a aplicação. Serviços de re-
modelações e decorações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel da Encar-
nação Carreiras Marques.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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, prestado por deliberação tomada por mai-
oria, 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 ter-
ceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338238

PARINOX, PRODUTOS DE FIXAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9776/010108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, e foi cons-
tituída por António Xavier Pereira, contribuinte fiscal
n.º 145272354, e esposa, Maria Manuela Pinheiro de Oliveira e
Xavier Pereira, contribuinte fiscal n.º 121085830, que se rege pelo
contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PARINOX, Produtos de Fixa-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pedreiras, 14, rés-
-do-chão, direito, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de pro-
dutos e sistemas de fixação, nomeadamente parafusos e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 7000 euros, pertencente ao sócio
António Xavier Pereira, e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Maria Manuela Pinheiro de Oliveira e Xavier
Pereira.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338254

MARIA CAFÉ � LOJA DE CONVENIÊNCIA
E PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9779/010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
Isabel Nunes Pinto Capelo Ramos de Sousa Macedo e Ana Maria
Castro Soares de Sousa Macedo, que se rege pelo contrato cujo ex-
tracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Café � Loja de Conve-
niência e Pronto a Comer, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga dos Cerejais,
Arcos de Carnide, bloco C-1, loja 2, freguesia de Carnide, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de loja de con-
veniência, com comércio de bebidas e produtos de alimentação, uti-
lidades domésticas, livros, jornais, revistas, discos, vídeos, brinque-
dos, presentes e artigos vários e com serviço de restaurante, bar,
pastelaria, totoloto e totobola.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.
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2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338262

M. FERNANDES & VINAGRE � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9780/010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
nuel Fernandes e mulher, Maria Cândida Lopes Vinagre Fernan-
des, que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Fernandes & Vinagre �
Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pedreiras, 10, 2.º,
direito, na freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

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 a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Fernandes.

ARTIGO 5.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338270

MOTA VEIGA & GUSMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9781/010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Vítor
Manuel Antunes Neves Gusmão e mulher, Maria Alexandra da

Mota Veiga Cardo de Carvalho Gusmão, que se rege pelo contra-
to cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mota Veiga & Gusmão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Castilho, 27, freguesia
de São Mamede, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de calçado, con-
fecções e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio;
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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338289
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CLÍNICA MÉDICA DR. JORGE CÂMARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9782/010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Jorge
Eduardo Câmara Lomelino Câmara e Patrícia Rebelo Lomelino
Câmara, que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dr. Jorge Câ-
mara, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Arsénio
Cordeiro, 7, 4.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos, nomeadamente psiquiatria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Jorge Eduardo
Câmara Lomelino Câmara, e uma do valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Patrícia Ribeiro Lomelino Câmara.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Eduardo Câ-
mara Lomelino Câmara.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338297

PECEGUEIRO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9783/010109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por José
Manuel Pecegueiro Veríssimo e Carla Sofia Ribeiro Veríssimo, que
se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pecegueiro & Filha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira Borges, 31,
1.º, direito, freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de pastelaria com
fabrico próprio, escritórios e armazém.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 010 000$, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 960 000$, titulada em nome do sócio José Ma-
nuel Pecegueiro Veríssimo, e uma outra do valor nominal de
50 000$, titulada em nome da sócia Carla Sofia Ribeiro Veríssimo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel
Pecegueiro Veríssimo.

ARTIGO 5.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338319

PROMOCAR MOTIVAÇÃO � COMUNICAÇÃO
E INCENTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9786/010110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 41/
010110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
Isabel Tavares Cabral de Azevedo Petronilho e marido, Manuel
Rocio Duarte Petronilho; António Pedro Cruz de Almeida, Pedro
Miguel Ribeiro Rodrigues e Orlando Carlos Matoso Cerqueira, que
se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Promocar Motivação � Comu-
nicação e Incentivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Francisco Sá Car-
neiro, 2, 5.º, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar 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 de eventos, acções
de comunicação e consultoria não jurídica, organização de congres-
sos e provas desportivas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, e corresponde à soma
de cinco quotas, sendo três iguais do valor nominal de 3125 eu-
ros, pertencentes aos sócios Pedro Miguel Ribeiro Rodrigues, Or-
lando Carlos Matoso Cerqueira e António Pedro Cruz de Almeida,
e duas iguais do valor de 1562 euros e 50 cêntimos, pertencentes
aos sócios Maria Isabel Tavares Cabral de Azevedo Petronilho e
Fernando Manuel Rocio Duarte Petronilho.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338300

COM.VIDA � TERAPIAS NATURAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9787/010111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Maria
de Fátima Amaral Silva Mota, que se rege pelo contrato cujo ex-
tracto é o seguinte:por Maria de Fátima Amaral Silva Mota.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COM.VIDA � Terapias Na-
turais, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pedro, 52-A,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
medicina alternativa, terapias naturais e activas. Comercialização de
produtos naturais e dietéticos. Comercialização de publicações re-
lacionadas com a área supra mencionada. Formação na área da
medicina alternativa e terapia activa, nomeadamente nutricionismo,
linfoterapias, shiatsu, ioga e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte,
com aquele que a sociedade está exercendo.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338327

MARGARIDA HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9788/010111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ana
Margarida Ferreira Henriques Bandeira Costa e Acácio Antunes
Henriques, que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Margarida Henriques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga da Torre do Fato,
17, 4.º, esquerdo, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médi-
cos e cirúrgicos.

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 quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 4900 euros, pertencente à só-
cia Ana Margarida Ferreira Henriques Bandeira Costa, e outra do
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Acácio Antunes
Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Ana Margarida Fer-
reira Henriques Bandeira Costa.

ARTIGO 5.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338335
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MARTINS MIGUEL & FILHOS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9775/010108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Car-
los Alberto Martins Miguel, Edgar Magalhães Miguel e Cláudio
Magalhães Miguel, que se rege pelo contrato cujo extracto é o se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Martins Miguel & Filhos �
Comércio de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia,
137, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, manutenção e as-
sistência de automóveis e comercialização de acessórios para au-
tomóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: uma
de 3000 euros, do sócio Carlos Alberto Martins Miguel, e outras
duas iguais de 1000 euros cada uma e uma de cada um dos sócios
Edgar Magalhães Miguel e Cláudio Magalhães Miguel.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto
Martins Miguel.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 14338246

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

AGOSTINHO & AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 65; identificação de pessoa colectiva n.º 501352813; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/010119.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 15 000 000$ para 250 000 euros, com
redenominação do capital em euros, e, sendo o aumento subscrito
da seguinte forma: reforçado com 35 120 500$, subscritos pelos
sócios em partes iguais e em dinheiro, e alterado o pacto social
quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração social,
é de 250 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de 125 000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 09080813

AUTO AGRÍCOLA SOBRALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 10; identificação de pessoa colectiva n.º 500033994; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 2/010119.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 20 000 000$ para 250 000 euros, com
redenominação do capital em euros, e, sendo o aumento subscrito
da seguinte forma: reforçado com 5 000 000$, em dinheiro, pela
sócia Estefânia Silvestre Belchior Penedo, e em mais 25 120 500$,
por incorporação de reservas livres, subscrito por todos os sócios
na proporção das respectivas quotas, e alterado o pacto social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo, constantes da escrituração social,
é de 250 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas: uma
do valor nominal de 150 000 euros, pertencente à sócia Estefânia
Silvestre Belchior Penedo, e quatro quotas iguais dos valores no-
minais de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Francisco José Belchior Penedo, Pedro José Belchior Penedo,
Carma Lúcia Belchior Penedo Ribeiro e Diogo José Belchior Pe-
nedo.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 09080805
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PORTALEGRE
ELVAS

QUINTA DO MORGADINHO, GESTÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1047/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 504532405.

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,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativo ao ano de 1999.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08874816

GAVIÃO

LAGAR NOVO � OLIVICULTORES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 5/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503926600; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/120101.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

1) Recondução de directores, pelo período de um ano.
Data da deliberação: 14 de Outubro de 2000.
Directores reconduzidos: presidente, Rafael Rosa Lopes Grilo;

suplente, Emídio Heitor.
2) Recondução de directores e membros do conselho fiscal, pelo

período de um ano.
Data da deliberação: 14 de Outubro de 2000.
Directores reconduzidos: tesoureiro, João Esteves Alexandre; 1.º

secretário, Hipólito Faria Lopes da Cunha.
Membros do conselho fiscal reconduzidos: vice-presidente, An-

tónio de Matos Machado; relator, Caurino Marques Bago de Ouro;
suplente, José Matos Farinha.

3) Nomeação de membro do conselho fiscal, pelo período de um
ano.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2000.
Membro do conselho fiscal nomeado: presidente, António de

Matos Rolo.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Cristina Mar-
ques da Cruz Manso. 08305188

LAGAR NOVO � OLIVICULTORES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 5/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503926600; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 2 e 3/090500.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

1) Recondução de directores e membro do conselho fiscal, pelo
período de um ano.

Data da deliberação: 31 de Outubro de 1999.
Directores reconduzidos: presidente, Rafael Rosa Lopes Grilo;

suplente, Emídio Heitor.
Membro do conselho fiscal reconduzido: presidente, Luís de Ma-

tos Rosendo.
2) Recondução de directores e membros do conselho fiscal, pelo

período de um ano.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 1999.
Directores reconduzidos: tesoureiro, João Esteves Alexandre; 1.º

secretário, Hipólito Faria Lopes da Cunha.
Membros do conselho fiscal reconduzidos: vice-presidente, An-

tónio de Matos Machado; relator, Caurino Marques Bago de Ouro;
suplente, José Matos Farinha.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Maria Cristina Mar-
ques da Cruz Manso. 08305170

MONFORTE

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
SANTO ALEIXENSE, C. R. L.

Sede: Herdade do Casco, Santo Aleixo, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 2;
identificação de pessoa colectiva n.º 500686190; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 2/010116.

Certifico que pela inscrição n.º 6, foi feito o registo dos órgãos
sociais para o triénio de 2001-2003, da cooperativa em epígrafe.

Direcção: presidente, José Joaquim Correia Pires; secretário,
António João Santos Abrantes; tesoureiro, Joaquim António Leo-
nor Vitorino.

Conselho fiscal: presidente, Joaquim António Nisa; vice-presi-
dente, António Joaquim Vitorino; secretário, João Trindade
Barraco.

25 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 01536087

PORTO

BAIÃO

PADARIA, CONFEITARIA CAMPO D�AVELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 329/
010117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010117.

Certifico que entre Joaquim Carlos de Almeida Monteiro, soltei-
ro, maior, e Henrique Manuel Teixeira Pinto, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

1.º

A sociedade adopta a denominação Padaria, Confeitaria Campo
D�Aveleira, L.da, com sede no lugar de Valbom, freguesia de
Ancede, concelho de Baião, com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social
ser deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou con-
celhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste na panificação e pastelaria, fabrico de
bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação e distribui-
ção de pão. Comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e
confeitaria, bebidas e tabaco.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deli-
beradas em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante
de 50 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a es-
tranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por dois ou mais ge-
rentes, designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
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§ 2.º Para obrigar a sociedade são obrigatórias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade, por intermédio da gerência, poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade
nos termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida, nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado fali-

do ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma su-

jeita a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio
e no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade pa-
gará pela amortização o valor que lhe corresponder, calculado com
base no último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais
iguais.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de
convocação.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo
de Araújo. 11106808

GONDOMAR

RIO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 336/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502479213; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 2/20010110.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Novembro de 2000.

Está conforme.

7 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 13627236

MOURA PINTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 188; identificação de pessoa colectiva n.º 501200541; número
e data da apresentação: PC-8/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626698

SANTOS NOGUEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 35 956; identificação de pessoa colectiva n.º 501247700; número
e data da apresentação: PC-4/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626680

GAT � CONSULTORIA, CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 502465395; número e data da
apresentação: PC-3/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626655

COSTEIRA MENDES & ESTEVES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5732;
identificação de pessoa colectiva n.º 503416061; número e data da
apresentação: PC-2/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 14400561

COSTEIRA MENDES & ESTEVES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5732;
identificação de pessoa colectiva n.º 503416061; número e data da
apresentação: PC-1/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1998.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626647

ROCHA & MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 1043/
910724; identificação de pessoa colectiva n.º 502596775; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20010109.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 2000, lavra-
da no Cartório Notarial de Rio Tinto, o capital social da sociedade
em epígrafe foi alterado de 10 000 000$ para 100 000 euros, ten-
do sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e está dividido em quatro quotas, assim distribuí-
das: o sócio Óscar Artur Morgado Marques da Rocha, com uma
quota de 35 000 euros; os sócios Óscar José Marques da Rocha e
Renato José Morgado Marques da Rocha, cada um deles com uma
quota de 25 000 euros, e a sócia Maria Bernardete da Costa Mor-
gado, com um quota de 15 000 euros.

Está conforme.

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

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14491001
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OLIVEIRA & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 861/
801124; identificação de pessoa colectiva n.º 500695989;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 2/20010109.

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 2000, o capi-
tal social da sociedade em epígrafe foi alterado de 3 750 000$ para
20 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º (corpo) e 3.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Oliveira & Vilar, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de D. Miguel, 226, Baguim do Monte, Gondo-
mar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 21 000 euros, di-
vidido nas quatro quotas seguintes: uma de 1000 euros, do sócio
Manuel Alberto Soares de Oliveira; uma de 15 000 euros, da só-
cia Maria Manuela Moura de Oliveira, e duas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Sérgio Manuel de Oliveira Vilar
e Nuno Alexandre de Oliveira Vilar.

Está conforme.

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

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490994

NUMER � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5576/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503387542; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010108.

Certifico que foi depositada escritura da qual consta a cessação
de funções da gerente Maria Aldina Pereira Teixeira, por renún-
cia, em 22 de Dezembro de 2000.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490951

DOURO TACOS � REVESTIMENTOS EM MADEIRA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6798/
960221; identificação de pessoa colectiva n.º 503598410; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010105.

Certifico que Fernando Oliveira dos Santos foi designado geren-
te, em 7 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490870

ELECTRO CARLOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 328/980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504253751;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20010108.

Certifico que, por escritura de 22 de Setembro de 2000, lavrada
no Cartório Notarial de Ermesinde, foi alterado o artigo 3.º da so-
ciedade em epígrafe, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 200 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos

sócios, Carlos Fernando Pinto Ferreira e Carlos Alberto Guimarães
Nunes Pinto Ferreira.

Está conforme.

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

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490900

PORTUGEN � ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7594/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503669105; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 13/20010103.

Certifico que, por lavrada a 20 de Dezembro de 2000, no 27.º
Cartório Notarial de Lisboa, a sociedade em epígrafe procedeu a
alteração do artigo 15.º, n.º 3, cuja nova redacção é a seguinte:

ARTIGO 15.º

(Mantêm-se os n.os 1 e 2.)
3 � Podem ser efectuados, no decurso do exercício, e por deli-

beração do conselho de administração, com o consentimento do
conselho fiscal, adiantamentos sobre os lucros, nos termos da lei
e, nomeadamente, do artigo 297.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 14064340

AUTO OLITINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 403/820428; identificação de pessoa colectiva n.º 500036560;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/03012001.

Certifico que por acta de 28 de Dezembro de 2000, foi designa-
da gerente Eugénia Maria Gomes da Cunha e Silva Ferreira.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 14490838

TÁXIS OLIMELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 067/20010109; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Olimelo, L.da, e tem sede em
Gondomar, na Rua do Caminho Público, 68, 3.º, direito, freguesia
de São Cosme.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (o correspondente a 1 002 410$), e dele pertence uma
quota do valor nominal de 2500 euros a cada um dos sócios, Joa-
quim Manuel das Neves Melo e Ana Paula Pereira de Oliveira
Melo.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que a
sociedade lhes exija prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em
segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Joaquim
Manuel das Neves Melo e Ana Paula Pereira de Oliveira Melo, ora
designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente,
o qual poderá, designadamente, comprar e vender quaisquer bens
de natureza móvel, designadamente viaturas automóveis, bem como
celebrar contratos de locação ou de arrendamento.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 13627171

NEVES & RIO � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9481;
identificação de pessoa colectiva n.º 504119478; número e data da
apresentação: PC-5/20010117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1998.

É o que cumpre certificar.

23 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626620

ABPA � LIMPEZAS E SERVIÇOS CONEXOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 068/20010109; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20010109.

Certifico que Augusto Manuel de Carvalho Rodrigues constituiu
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ABPA � Limpezas e Serviços
Conexos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Nova de Perlinhas,
141, 4.º, esquerdo, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da soci-
edade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de apoio às empre-
sas locais, limpezas em edifícios industriais, habitações, hospitais
e serviços conexos. Comercialização de batas, fardamentos, vestu-
ário, produtos de limpeza e alimentares.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 13627180

SERRA MARTINS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 171/820301; identificação de pessoa colectiva n.º 501262695;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 5/20010110.

Certifico que foi depositada carta donde consta a cessação de
funções da gerente Áurea Maria Ribeiro da Silva Pereira Sousa, por
renúncia.

Data: 19 de Dezembro de 2000.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 13627201

MANUELA PEREIRA & PEREIRA � PRODUTOS
PARA CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 192; identificação de pessoa colectiva n.º 504630741; número
e data da apresentação: PC-1/10012001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626744

SERRA MARTINS & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 171; identificação de pessoa colectiva n.º 501262695; número
e data da apresentação: PC-2/10012001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626779

MDC � MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 224; identificação de pessoa colectiva n.º 501167145; número
e data da apresentação: PC-4/08012001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

12 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626736
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CLÍNICA PEDIÁTRICA DE MELRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9588;
identificação de pessoa colectiva n.º 504121340; número e data da
apresentação: PC-3/10012001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

15 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
de Almeida Morais e Silva. 13626752

MARINHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 066/20010109; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20010109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marinho & Lopes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Avenida das Forças Armadas, 81, da fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no fornecimento de refeições ao domicí-
lio (catering).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
de 1 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Bernardino Ribeiro Marinho e Belmiro de Sousa Lopes.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Bernardino Ri-
beiro Marinho e Belmiro de Sousa Lopes, que desde já são nome-
ados gerentes, e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os geren-
tes poderão:

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

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 14490986

JÚLIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 062/20010108; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20010108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Júlio Rodrigues, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua das Cavadinhas, 15, freguesia de
Valbom, concelho de Gondomar, podendo ser transferida, nos ter-
mos da lei, por deliberação da gerência.

2 � A gerência poderá criar, dentro ou fora do País, delegações,
sucursais ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a reciclagem de sucata e de des-
perdícios metálicos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor no-
minal de 200 euros, pertencente ao sócio Júlio Rodrigues, e duas
do valor nominal de 2400 euros cada uma, pertencentes uma ao
sócio José Fernando Sousa Rodrigues e outra ao sócio Serafim
Fernando de Sousa Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de quotas será livre entre os sócios.
2 � Na transmissão de quotas a um estranho à sociedade, é atri-

buído aos sócios não cedentes o direito de preferência, nos termos
legais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva de
qualquer quota, sem o consentimento do respectivo titular, sempre
que a quota seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por qual-
quer forma sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � O valor da quota a amortizar, nos termos do número ante-
rior, será determinado pelo valor que resultar do último balanço
aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos ou
passivos, salvo se outro for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exer-
cida por um ou mais gerentes, conforme o deliberado em assem-
bleia geral.

2 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores que
representem a sociedade, de acordo com o previsto na lei.

3 � É expressamente proibido aos gerentes vincular a sociedade
em quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais, nomea-
damente, letras de favor, fianças, abonações e outros actos seme-
lhantes, sob pena de destituição com justa causa, ficando ainda pes-
soalmente responsabilizados pelo cumprimento das obrigações
assumidas.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos

respectivos instrumentos de mandato.

Está conforme.

11 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 14490897

AUTOVCI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 700/20001018; inscrição n.º 1.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AUTOVCI � Comércio e Repara-
ção de Automóveis, L.da, com sede na Rua de São José, 71, da
freguesia de Rio Tinto, do concelho de Gondomar.
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§ 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.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada uma
delas, pertencentes uma ao sócio Hugo Fernando Monteiro Domin-
gues e outra à sócia Maria Teresa da Silva Moreira Domingues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios soci-
ais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e
outras obrigações.

4 � Para além dos poderes normais da gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando este 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 qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota for retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha
por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

Está conforme.

11 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Ribeiro Teixeira de Moura. 14490889

ANTÓNIO JORGE DA SILVA OLIVEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 061/20010104; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20010104.

Certifico que António Jorge da Silva Oliveira, casado no regime
da comunhão de adquiridos com Elsa Maria Martins Marinho Oli-
veira, constituiu a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Jorge da Silva Oliveira,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede e estabelecimento comercial
na Rua do Rio da Bica, 241, da freguesia de Fânzeres, concelho
de Gondomar, e a sua existência conta-se desde a data do registo
definitivo deste contrato na 3.ª Conservatória do Registo Comerci-
al do Porto.

§ 1.º Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir do dia
2 de Janeiro de 2001.

§ 2.º O gerente reserva-se desde já ao direito de deslocar a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de alumínio, acessórios e
chapa, indústria de caixilharia de alumínio e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à quota indivisível e pertença do sócio
único.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, vin-
culando-se activa e passivamente em todos os seus actos e contra-
tos, exclusivamente pela assinatura deste seu gerente.

ARTIGO 5.º

Declarou ainda o outorgante que, a sociedade assume todas as
despesas com a sua constituição e registo, bem como todos os ne-
gócios por aí celebrados entre a sua constituição e o registo defi-
nitivo.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
Morais Silva. 14490862

ISABEL PINTO & SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 060/20010104; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Pinto & Saldanha, L.da, com
sede na Rua de D. Afonso Henriques, 266, freguesia de Rio Tin-
to, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da
sociedade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instituto de beleza, salão de cabe-
leireiro; comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene;
comércio a retalho de vestuário interior e exterior; comércio a re-
talho de adornos pessoais e bijutaria, actividades de serviços pres-
tados às empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
que pertencem uma a cada uma das sócias, Maria Isabel Mendes
de Sá Saldanha e Isabel Cristina Monteiro Pinto Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence a ambas as sócias, desde já no-
meadas gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de qualquer
uma das gerentes nomeadas.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual
fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel
Morais Silva. 14490854
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JOSÉ MARIA PINTO FERREIRA � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 058/20010103; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Pinto Ferreira � Insta-
lações Eléctricas, L.da, com sede na Travessa de Buarcos, 90, fre-
guesia de Valbom, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instalações eléctricas e montagem
de quadros eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
Maria Pinto Ferreira e Elisabete Maria Pereira Maia Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção dos dois ge-
rentes, bastando, todavia, a assinatura de um só dos gerentes para
documentos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando o sócio seja julgado falido;
d) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar de forma

notória a sociedade.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao escopo social, nomeadamente em
avales, cauções, letras de favor, fianças e responsabilidades seme-
lhantes.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 14490811

NOVA INSTALADORA DE VALBOM
CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 057/20010103; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/20010103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nova Instaladora de Valbom � Ca-
nalização, L.da, com sede na Rua do 1.º de Dezembro, 44, fregue-
sia de Valbom, concelho de Gondomar.

§ 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 que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na instalação de canalizações e de cli-
matização e fabricação de produtos metálicos diversos (funilaria).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de três quotas: uma de 400 964$,
que pertence à sócia Tânia Maria Alves Cabral, e duas de 300 723$
cada uma, que pertencem uma a cada um dos sócios António
Manuel Amaral das Neves e Paulo Vitorino de Amaral Neves.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois dos
gerentes, sendo sempre obrigatória que uma das assinaturas seja da
gerente Tânia Maria Alves Cabral, bastando, todavia, a assinatura
de um só dos gerentes para documentos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando o sócio seja julgado falido;
d) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar de forma

notória a sociedade.
§ único. A quota será amortizada pelo valor que a mesma tiver

no último balanço aprovado à data da amortização.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do titular da quota esta só se transmitirá aos
seus sucessores se a sociedade não a amortizar ou adquirir nos ter-
mos do disposto nos números anteriores.

ARTIGO 8.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao escopo social, nomeadamente em
avales, cauções, letras de favor, fianças e responsabilidades seme-
lhantes.

ARTIGO 9.º

É expressamente proibido aos sócios exercer qualquer activida-
de concorrente com a da sociedade, de forma gratuita ou onerosa,
salvo prévia autorização da assembleia geral aprovada por maioria
representativa de dois terços do capital social.

Está conforme.

9 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 14490803

MANUEL DOS SANTOS DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 069/20010110; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20010110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel dos Santos Domingues, L.da,
com sede na Rua do Alto de Barreiros, 297, da freguesia de Fân-
zeres, do concelho de Gondomar.
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§ 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 que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de ourive-
saria e joalharia. Comércio por grosso e a retalho de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e está dividido em três quotas: uma de 3750 euros, que
pertence ao sócio César Manuel Braga dos Santos Domingues, e
duas de 1875 euros cada, que pertencem uma a cada um dos só-
cios Manuel dos Santos Domingues e Lucília Braga dos Santos
Domingues.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, na
cessão a favor de estranhos, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar, terão sempre o direito de
preferência, o qual deverá ser exercido no prazo de 30 dias após a
comunicação, por escrito, do sócio cedente.

§ único. No caso do exercício do direito de preferência, a quota
será paga ao sócio cedente pelo valor constante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Manuel dos Santos Domingues e Lucília Braga dos Santos
Domingues, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em
actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como abo-
nações, letras de favor, fianças e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

Os sócios deliberarão sobre o destino dos lucros, salvaguardan-
do o dever de criação de reservas legais.

ARTIGO 8.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por deli-
beração dos sócios.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 13627210

MÓVEIS MANUCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 072/20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Móveis Manucar, L.da, e tem
sede na Estrada de Dom Miguel, 1289, 1.º, freguesia de São Cosme,
concelho de Gondomar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabricação e comercialização de
móveis em madeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manu-
el Fernando Pereira de Sousa e Carla Alexandra Martins Pinto de
Sousa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não
cedentes, em segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exer-
cidas por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, re-
munerados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Manuel
Fernando Pereira de Sousa e Carla Alexandra Martins Pinto de
Sousa.

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do sócio;
c) No caso do sócio não comparecer ou não se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ri-
beiro Teixeira de Moura. 13627341

GONDOMADEIRAS � MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 14 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500281300; número
e data da apresentação: PC-1/04012001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas da sociedade em epígrafe do
exercício de 1999.

É o que cumpre certificar.

9 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Manuel de
Almeida Morais e Silva. 13626582

MAIA

QUINTA NOVA � COMÉRCIO PRODUTOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8298/
970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503886459.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a documen-
tação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe respei-
tantes ao ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Céu Silva Martins. 11554444

JEROMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 766/
880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501928740; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/20010112.
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Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe aumentou capital social de 1 800 000$ para 15 637 596$,
redenominando o mesmo para euros, tendo, em consequência, al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
78 000 euros e está dividido em três quotas iguais de 26 000 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Álvaro
Moreira Campos, Jerónimo Moreira Campos e Mário Moreira
Campos.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554991

PAULO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 669/
20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505233002; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20010115.

Certifico que entre Joaquim Paulo Teixeira Maia Marques e mu-
lher, Ana Maria dos Reis Santos, casados em comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

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

2 � Tem a sua sede na Alameda de Gonçalo Mendes da Maia,
Centro Comercial das Guardeiras, 12, freguesia de Moreira, con-
celho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de contabilidade,
consultoria fiscal, projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Joaquim Paulo Teixeira Maia
Marques, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à
sócia Ana Maria dos Reis Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610155

WEBOUT � SOLUÇÕES DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 670/
20010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505246643; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010115.

Certifico que entre Rui Albino da Silva Peixoto, casado, Rui Ma-
nuel Ramos Moreira Barbosa, solteiro, maior, e Manuel José Vi-

eira Mendes, casado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma WEBOUT � Soluções de Internet,
L.da, com sede na Rua do Souto, 83, freguesia e concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou 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 na concepção e desenvolvimento de so-
luções na internet, desenho e alojamento de páginas web; registo
de domínios. Comércio, importação e exportação de hardware e
software informático. Representações e assistência técnica em in-
formática.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em três quotas, duas iguais do valor
nominal de 4500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Albino Silva Peixoto e Rui Manuel Ramos Moreira Barbosa, e uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Manuel José
Vieira Mendes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 250 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos e de prestações suplementares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Rui Albi-
no da Silva Peixoto e Rui Manuel Ramos Moreira Barbosa, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os 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, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescrever outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por cartas regis-
tadas com aviso de recepção e dirigidas aos sócios com a antece-
dência mínima de 30 dias.

Conferida, está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610171

FOTOCROMÁTICA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 668/
20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010112.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FOTOCROMÁTICA � Co-
mércio e Indústria de Fotografia, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Farinhote, 1217, freguesia
de Moreira, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, sem necessidade do consentimento da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e indústria de fotografia, ar-
tigos fotográficos e similares; importação, exportação e represen-
tações. Actividades fotográficas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6500 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 3250 euros, pertencente ao sócio José Luís Amaral Teixeira,
outra do valor nominal de 2600 euros, pertencente à sócia Maria
de Fátima dos Santos Gomes Miguel, e ainda outra do valor no-
minal de 650 euros, pertencente ao sócio António Manuel dos San-
tos Gomes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global igual ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos sócios José Luís
Amaral Teixeira e Maria de Fátima dos Santos Gomes Miguel, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos ge-
rentes será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual
poderá consistir, total ou parcialmente, em participação nos lu-
cros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

19 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13611410

ARMANDO BAJOUCA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 754/
910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502533366; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/20010112.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe, aumentou capital social de 1 000 000$ para 10 024 100$,
redenominando o mesmo para euros, tendo, em consequência, al-
terado os artigos 3.º e 6.º, n.º 2, do respectivo contrato ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de valor nomi-

nal de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Armando Alves da Silva e Américo Ferreira da Silva.

ARTIGO 6.º

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
dos gerentes.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554924

IMAGIMAIA � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6719/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503601799; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010116.

Certifico que respeitante à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Cessão de funções do gerente Américo da Costa Pedregal, por
renúncia, em 20 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610198

IMAGIMAIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6721/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503601730; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11,
of. 20010115.

Certifico que pelo averbamento acima referido foi averbada a
cessação de funções do gerente Américo da Costa Ferreira Pedre-
gal, por renúncia, em 20 de Dezembro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554789

EPTMEPART � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 662/
20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de EPTMEPART �
SGPS, S. A., tem a sua sede na Praceta da Castanheira, aparta-
do 1222, freguesia da Barca, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O conselho de administração pode deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agênci-
as, ou outras formas locais de representação no território nacional
ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a gestão de participações sociais noutras
sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, mediante deliberação da assembleia geral, ad-
quirir e alienar participações em sociedades anónimas, sociedades
de responsabilidade limitada, com objecto diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais, associar-se com outras pes-
soas jurídicas, para, nomeadamente formar agrupamentos comple-
mentares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação, bem como
comprar e vender bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início desde 29 de Dezembro de 2000.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em 10 000 acções nominativas do valor no-
minal de 5 euros.

ARTIGO 7.º

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções
cada, assinadas por dois administradores.

2 � Os accionistas interessados poderão obter a divisão ou a
concentração dos títulos, respeitando os montantes indicados e sa-
tisfazendo os encargos daí resultantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, nos temos da lei, adquirir e alienar acções pró-
prias e realizar sobre elas todas as operações em direito permitidas.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir qualquer tipo de títulos negociáveis le-
galmente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto
e obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condi-
ções estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior, será
exercido pelos accionistas preferentes, nos temos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

1 � A transmissão de acções nominativas depende do consen-
timento da sociedade, sendo, porém, livre a transmissão para os des-
cendentes ou ascendentes dos accionistas.

2 � Os restantes accionistas têm direito de preferência na trans-
missão das acções, salvo nos casos em que a transmissão é livre
conforme o disposto no número anterior.

3 � O accionista que pretenda transmitir a terceiros parte ou a
totalidade das suas acções, deve avisar a sociedade, por carta re-
gistada, indicando a identidade do proposto adquirente, a quanti-
dade de acções a ceder, o respectivo preço, a forma de pagamento
e ainda quaisquer condições especiais da projectada transmissão.

4 � A sociedade convocará uma assembleia para que:
a) Os restantes accionistas declarem se pretendem exercer o di-

reito de preferência, que será rateado em função das acções que
cada um dos preferentes tiver;

b) No caso de estes não usarem do direito de preferência, a socie-
dade pronunciar-se-á sobre o pedido de consentimento no prazo de
60 dias.

5 � Será livre a transmissão se a sociedade não se pronunciar
sobre o pedido de consentimento no prazo de 60 dias.

6 � Se a sociedade recusar licitamente o consentimento, é obri-
gada a proceder à aquisição das acções por outra pessoa, nas con-
dições da transmissão para que foi solicitado o consentimento, salvo
tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando a sociedade
que naquele negócio houve simulação de preço, caso em que a
aquisição far-se-á pelo valor real determinado nos termos do artigo
105.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas, por deliberação
tomada com votos favoráveis de accionistas que representem, pelo
menos, três quartos de capital social, a obrigação de prestações
acessórias com carácter pecuniário ou outros.

2 � A assembleia geral que deliberar nos termos do número an-
terior fixará as condições e outras que, atento o carácter da obri-
gação, devam ser definidas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

A administração e fiscalização da sociedade competem ao con-
selho de administração e ao conselho fiscal ou fiscal único, respec-
tivamente.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração, é composto por três, cin-
co, sete ou nove membros, eleitos em assembleia geral, a qual
designará também qual será o presidente, e ao qual se atribui
voto de qualidade.

2 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada seis meses.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir as actividades
da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações dos accionis-
tas ou às intervenções do fiscal único apenas nos casos em que a
lei ou o contrato da sociedade o determinem.

2 � Para além das competências que lhe atribuem a lei, com-
pete ao conselho de administração:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, propor e contestar quaisquer acções, confessá-las, de-
sistir e transigir nas mesmas o comprometer-se em arbitragens, po-
dendo para o efeito delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
c) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Com a assinatura conjunta do presidente do conselho de ad-

ministração e de um vogal;
b) Com a assinatura de um procurador da sociedade que pode-

rá, designadamente pertencer ao conselho de administração;
c) Com a assinatura de dois procuradores da sociedade poden-

do ou não ser membros do conselho de administração.
2 � A constituição de procuradores da sociedade depende, quan-

to à escolha destes e respectivos poderes, do voto favorável do pre-
sidente do conselho de administração.

ARTIGO 17.º

Não sendo dispensada por deliberação da assembleia geral, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por al-
guma das formas admitidas por lei e em importância não inferior
a 5000 euros.

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade poderá ser exercida por um con-
selho fiscal ou por um fiscal único.

2 � O conselho fiscal quando existir será composto por três
membros efectivos.

3 � O conselho fiscal ou fiscal único e respectivos suplentes
serão eleitos trienalmente pela assembleia geral, os quais serão
reelegíveis.

4 � A competência e a forma como o conselho fiscal ou fiscal
único desempenhará as sua funções são reguladas pelo regime le-
gal de fiscalização das sociedades anónimas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 21 de Fevereiro de 20014106-(46)

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

A assembleia geral será constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, correspondendo um voto a cada 500 euros de capital e
devendo as acções estar depositadas, registadas ou averbadas na
sede social até oito dias antes da data fixada para cada reunião ou
depositadas em instituição de crédito, de forma adequadamente
comprovada à sociedade, com igual antecedência.

ARTIGO 20.º

Os accionistas com direito a voto, que sejam singulares, podem
fazer-se representar na assembleia, por outros accionistas ou por
pessoas a quem a lei imperativa o permitir, as pessoas colectivas
far-se-ão representar pelas pessoas que, para o efeito, nomearem.
Para prova dos seus mandatos referidos neste artigo, basta carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, entregue na
sociedade até à véspera do dia da reunião.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente dentro dos primeiros
três meses da cada ano e extraordinariamente quando a mesa da
assembleia geral ou o conselho de administração ou conselho fis-
cal ou fiscal único o julguem conveniente ou quando a sua convo-
cação seja pedida ao seu presidente, em requerimento fundamen-
tado por accionistas a quem a lei confira tal direito.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas e outras pessoas.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Depois de retiradas as dotações do exercícios necessárias

para a constituição de reservas obrigatórias, os lucros líquidos te-
rão a aplicação que for deliberada, por maioria, em assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

A assembleia geral poderá eleger uma comissão de três accionis-
tas, para fixar as remunerações dos administradores e dos demais
membros dos órgãos sociais, determinando o valor das senhas de
presença para os membros de tal comissão.

ARTIGO 25.º

1 � É permitida a reeleição para todos os cargos sociais.
2 � Salvo diferente deliberação aquando da eleição, o mandato

dos órgãos sociais e da comissão referida no artigo 25.º entende-
-se de um triénio; em final de período, os membros dos órgãos
sociais mantém-se até nova eleição.

ARTIGO 26.º

Para o exercício do triénio de 2000-2002, os órgãos sociais se-
rão assim constituídos, dispensados de caução:

Conselho de administração: presidente, Joaquim do Carmo Go-
mes Medeiros, casado; vogais: Adelino Santos Silva, casado, e
Joaquim dos Santos Silva, casado.

Fiscal: fiscal único, Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e As-
sociado � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 57, com
sede na Rua de Fernão de Magalhães, 254, 2.º, sala 14, Trofa, re-
presentada pelo sócio Dr. António Serra Cruz, revisor oficial de
contas n.º 537, casado sob o regime de comunhão geral, residente

na Rua do Dr. Augusto Pires de Lima, 37, Trofa; suplente,
Dr. Armindo Fernandes da Costa, revisor oficial de contas n.º 423,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Diu, 12, 3.º, esquerdo, Braga.

Assembleia geral: presidente, Dr. Nuno Alexandre Rosa Mon-
teiro, casado; secretário, Dr. Ricardo Jorge Rocha dos Reis Oli-
veira, casado.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13611380

ANTÓNIO FERREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 264/
860611; identificação de pessoa colectiva n.º 501677429; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/20010118.

Certifico que averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, of. apresenta-
ção n.º 3/20010118, foi averbada a cessação de funções do geren-
te António Ferreira Soares, por renúncia, em 29 de Dezembro de
2000; e pela inscrição acima referida foram nomeados gerentes em
29 de Dezembro de 2000, os sócios Virgínia Miranda Felgueiras
de Carvalho e Jorge Manuel Felgueiras de Carvalho, aumentou o
capital social de 1 000 000$ para 1 503 615$, redenominando o
mesmo para euros, tendo, em consequência, alterado artigo 3.º do
respectivo contrato ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, o equivalente a 1 503 615$, e correspondente à soma
de três quotas, sendo uma do valor nominal de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Mário Ferreira de Carvalho, e duas iguais do valor
nominal de 1875 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Virgínia Miranda Felgueiras de Carvalho e Jorge Manuel
Felgueiras de Carvalho.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554908

RODEX � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 647/
20010104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010104.

Certifico que entre Mário Ferreira da Silva, Rodrigo Neves Fer-
reira da Silva, Mário Manuel Joaquim de Azevedo Ferreira da Sil-
va, Maria da Natividade Oliveira Lopes Neves Ferreira da Silva e
Mário Neves Ferreira da Silva foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de RODEX � Comércio Au-
tomóvel, L.da, tem a sua sede na Rua do Padre António, 81, fre-
guesia e concelho da Maia.

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

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação automóvel.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros e está dividido em cinco quotas, sendo: uma de
150 000 euros, pertencente à sócia Mário Ferreira da Silva, L.da, e
quatro iguais de 12 500 euros, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios Mário Joaquim de Azevedo Ferreira da Silva, Ro-
drigo das Neves Ferreira da Silva, Maria da Natividade Oliveira
Lopes Neves Ferreira da Silva e Mário Neves Ferreira da Silva.
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4.º

Os sócios poderão deliberar a exigência de prestações suplemen-
tares aos sócios de maior idade, até ao montante global de
500 000 euros.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações em quaisquer outras
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por lei especial ou participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, ficam afec-
tas a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais
serão remunerados ou não conforme for deliberado.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Rodrigo das
Neves Ferreira da Silva e Mário Joaquim de Azevedo Ferreira da
Silva.

3 � Ao sócio Mário Joaquim de Azevedo Ferreira da Silva é
atribuído um direito especial de gerência.

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

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de

quota;
c) Falência do seu titular;
d) Por falecimento do titular ou dissolução, se for pessoa colec-

tiva.
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, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a ter-
ceiros.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554819

YVES ROCHER (PORTUGAL) � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 256/
861222; identificação de pessoa colectiva n.º 501756191; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 9/20010117.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuada desig-
nação da sociedade em epígrafe, em 20 de Novembro de 2000, do
fiscal único, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Aviz, Avenida da
Boavista, 3523, 1.º, Porto, representada por Jorge Manuel Araújo
de Beja Neves, casado, residente na Rua de Domingos Sequeira,
262, 5.º, direito, Porto; e suplente, Freire, Loureiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amorei-
ras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada por Carlos Luís Oliveira de
Melo Loureiro, casado, residente na Rua do Seminário, 7, 10.º,
esquerdo, Lisboa.

Prazo: um ano.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554878

ESCORTAMEGA � ENSINO DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9628/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504120263; inscrição
n.º 24; número e data da apresentação: 13/20010115.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe alterou artigos 4.º e 6.º do respectivo contrato, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, de
25 002 000$, dividido em 16 quotas: quatro quotas iguais do va-

lor nominal de 2 500 200$ cada uma de cada um dos sócios José
Joaquim Antunes da Fábrica, Eugénio Alberto Mendes Machado,
Henrique Paulo Ferreira Marques, Dalmo Augusto Lemos Lourei-
ro, seis quotas iguais do valor nominal de 1 708 470$ cada, uma
de cada um dos sócios José Fernando Teixeira Pinto, António
Martins Magalhães, Vítor Leonel Rodrigues dos Santos, Jorge
Manuel Malheiros Veiga, José Carlos Pinto da Costa e José Leo-
nardo Pinto Magalhães, e seis quotas iguais do valor nominal de
791 730$ cada, uma de cada um dos sócios José Fernando Teixeira
Pinto, António Martins Magalhães, Vítor Leonel Rodrigues dos
Santos, Jorge Manuel Malheiros Veiga, José Carlos Pinto da Cos-
ta e José Leonardo Pinto Magalhães.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, competem aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em quaisquer actos ou contratos pela
seguinte forma:

a) Assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Um gerente e um mandatário ou procurador da sociedade nos

termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comer-
ciais;

3 � Em ampliação dos poderes de gerência esta pode:
a) Comprar e vender veículos automóveis destinados à sua acti-

vidade;
b) Arrendar edifícios destinados ao seu exercício;
c) Comprar imóveis tão só destinados ao exercício da sua acti-

vidade.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554940

TRAVIJOIAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 665/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 504170490; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/20010112.

Certifico que respeitante à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato: a sede transferiu-se para a Avenida de D.
Manuel II, 1071, 3.º, esquerdo, Vermoim, Maia, alterando, em
consequência, o artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Manuel II, 1071,
3.º, esquerdo, da freguesia de Vermoim, do concelho da Maia, sede
este que por simples decisão da gerência pode ser transferida para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto do pacto social actualizado foi depositado na pasta com-
petente.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610120

RZMAPA, TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 351/
20000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505035375; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20010112.

Certifico que respeitante à sociedade epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato com reforço de capital.
Sede: foi alterada para a Praceta da Castanheira, apartado 1222,

freguesia da Barca, Maia.
Capital: 12 500 euros, após o reforço de 7500 euros, integralmen-

te subscrito em dinheiro pela sociedade E. P. M. E. � Empresa
Portuguesa de Montagens Eléctricas, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 21 de Fevereiro de 20014106-(48)

Gerência: fica afecta a dois ou mais gerentes.
Forma de obrigar: a assinatura de dois gerentes, sendo um deles

obrigatoriamente representante da sócia E. P. M. E. � Empresa
Portuguesa de Montagens Eléctricas, L.da, e alterando, consequen-
temente os artigos: corpo do 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade tem a firma Rzmapa, Topografia, Cartografia e Sis-
temas de Informação Geográfica, L.da, e a sua sede na Praceta da
Castanheira, apartado 1222, da freguesia da Barca, do concelho da
Maia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
12 500 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo de
2500 euros, a quota pertencente a cada um dos sócios Rui Jorge
Costa e Silva e Zulmira Maria dos Santos Pereira, e de 7500 eu-
ros, a quota pertencente à sócia E. P. M. E. � Empresa Portugue-
sa de Montagens Eléctricas, L.da

Declara ainda o primeiro outorgante na qualidade de único ge-
rente e sob sua responsabilidade, que já se encontram totalmente
pagas as importâncias do aumento de capital e, quer pela lei, ou
pelo contrato, não é exigível a realização de outras entradas.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo obri-
gatória a assinatura de um gerente em representação da sócia E. P.
M. E. � Empresa Portuguesa de Montagens Eléctricas, L.da

3 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a soci-

edade, bem como dar e aceitar de trespasse.

O texto do pacto social actualizado foi depositado na pasta com-
petente.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610139

E. P. M. E. � EMPRESA PORTUGUESA DE MONTAGENS
ELÉCTRICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3329/
930525; identificação de pessoa colectiva n.º 501530525; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 14/20010112.

Certifico que respeitante à sociedade epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato com reforço e redenominção do capital e
transformação de sociedade.

Capital: 300 723 000$, após o reforço de 723 000$, realizado em
dinheiro, pelo sócio Joaquim do Carmo Gomes Medeiros com
26 259$, pelo sócio Adelino Santos Silva com 80 509$, pelo só-
cio Joaquim dos Santos Silva, com 180 750$, que acrescem ao
valor nominal das respectivas quotas, por Ricardo Jorge Rocha dos
Reis Oliveira, casado em comunhão de adquiridos com Cristina
Maria Moreira Valente de Melo Oliveira, e Helena Isabel de Aguiar
Cabral, casada no mesmo regime com Jorge António Gonçalves
Magalhães dos Santos, com 100 241$ cada, admitidas como novas
sócias.

Termos da transformação:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de E. P. M. E. � Empresa
Portuguesa de Montagens Eléctricas, S. A., tem a sua sede na Pra-

ceta da Castanheira, apartado 222, freguesia da Barca, concelho
da Maia.

ARTIGO 2.º

O conselho de administração pode deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agênci-
as, ou outras formas locais de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em construção e engenharia ci-
vil, construção de edifícios, ampliação, transformação e restauro,
construção de pontes, túneis e viadutos; construção de redes de
transporte de água, de energia, redes de telecomunicações, cruza-
mento de túneis rodoviários e consolidação de terrenos; construção
de estradas, vias férreas, aeroportos e instalações desportivas; en-
genharia hidráulica; obras especializadas de construção, instalações
especiais e actividades de acabamento.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, mediante deliberação, do conselho de admi-
nistração e sem necessidade de consentimento de outros órgãos so-
ciais, adquirir e alienar participações em sociedades de responsa-
bilidade limitada, com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais, associar-se com outras pessoas jurídi-
cas, para, nomeadamente formar agrupamentos complementares de
empresas, agrupamentos europeus de interesse económico, consór-
cios e associações em participação, bem como comprar e vender
bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social é de 1 500 000 euros, dividido em 300 000 ac-
ções nominativas do valor nominal de 5 euros, e está integralmen-
te realizado em dinheiro.

ARTIGO 7.º

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções
cada, assinadas por dois administradores.

2 � Os accionistas interessados poderão obter a divisão ou a
concentração dos títulos, respeitando os montantes indicados e sa-
tisfazendo os encargos daí resultantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir e alienar acções
próprias e realizar elas todas as operações em direito permitidas.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir qualquer tipo de títulos negociáveis le-
galmente permitidos nomeadamente acções preferenciais sem voto
e obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condi-
ções estabelecidas pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior, será
exercido pelos accionistas preferentes, nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

A transmissão das acções nominativas fica subordinada ao regime
seguinte:

1) A transmissão das acções fica dependente do consentimento
da sociedade, sendo, porém, livre a transmissão para os descenden-
tes ou ascendentes dos accionistas;
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2) Os restantes accionistas têm direito de preferência na trans-
missão das acções, salvo nos casos previsto no número anterior;

3) O accionista que pretenda transmitir a terceiros parte ou a
totalidade das suas acções, deve avisar o conselho de administra-
ção da sociedade, por carta registada, expedida com a antecedên-
cia mínima de 60 dias em relação à data da projectada transmis-
são, indicando a identidade do proposto adquirente, a quantidade
de acções a ceder, o respectivo preço, a forma de pagamento e ainda
quaisquer condições especiais da projectada transmissão;

4) No caso de recusa de consentimento a sociedade fa-las-á ad-
quirir preferencialmente pelos accionistas na proporção das que já
detiverem e, se estes as não desejarem, por outra pessoa nas mes-
mas condições de preço e pagamento do negócio para que foi so-
licitado consentimento;

5) Para efeito do exercício do direito de preferência os accionistas
serão avisados pelo conselho de administração por carta registada
e com a antecedência de 30 dias;

6) Decorrido o prazo de 60 dias sem que nenhum accionista haja
declarado o seu direito de preferência, poderá o accionista propo-
nente transmitir as acções nas condições propostas;

7) Havendo mais do que um accionista preferente, as acções alie-
nadas são rateadas na proporção das que aqueles ao tempo possu-
írem.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade poderá impor aos accionistas, por deliberação
tomada com votos favoráveis de accionistas que representem, pelo
menos, três quartos de capital social, a obrigação de prestações
acessórias com carácter pecuniário ou outros.

2 � A assembleia geral que deliberar nos termos do número an-
terior fixará as condições e outras que, atento o carácter da obri-
gação, devam ser definidas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

A administração e fiscalização da sociedade competem ao con-
selho de administração e ao conselho fiscal ou fiscal único, respec-
tivamente.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração, é composto por três, cin-
co, sete ou nove membros, eleitos em assembleia geral, a qual
designará também qual será o presidente, e ao qual se atribui
voto de qualidade.

2 � O conselho de administração pode delegar num administra-
dor ou numa comissão executiva a gestão corrente da sociedade,
fixando os limites da delegação e sempre sem a exclusão da com-
petência do conselho para tomar resoluções sobre os mesmos as-
suntos.

3 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada seis meses.

ARTIGO 15.º

1 � Compete ao conselho de administração gerir as actividades
da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações dos accionis-
tas ou às intervenções do fiscal único apenas nos casos em que a
lei ou o contrato da sociedade o determinem.

2 � Para além das competências que lhe atribuem a lei, com-
pete ao conselho de administração:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, propor e contestar quaisquer acções, confessá-las, de-
sistir e transigir nas mesmas e comprometer-se em arbitragens, po-
dendo para o efeito delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;

c) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
d) Contrair empréstimos e outros financiamentos.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Com a assinatura conjunta do presidente do conselho de ad-

ministração e de um vogal;
b) Com a assinatura de um procurador da sociedade que pode-

rá, designadamente pertencer ao conselho de administração;
c) Com a assinatura de dois procuradores da sociedade poden-

do ou não ser membros do conselho de administração.

2 � A constituição de procuradores da sociedade depende, quan-
to à escolha destes e respectivos poderes, do voto favorável do pre-
sidente do conselho de administração.

ARTIGO 17.º

Não sendo dispensada por deliberação da assembleia geral, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por al-
guma das formas admitidas por lei e em importância não inferior
a 5000 euros.

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade poderá ser exercida por um con-
selho fiscal ou por um fiscal único.

2 � O conselho fiscal quando existir será composto por três
membros efectivos.

3 � O conselho fiscal ou fiscal único e respectivos suplentes,
serão eleitos trienalmente pela assembleia geral, os quais serão reele-
gíveis.

4 � A competência e a forma como o conselho fiscal ou fiscal
único desempenhará as sua funções são reguladas pelo regime le-
gal de fiscalização das sociedades anónimas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

A assembleia geral será constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, correspondendo um voto a cada 500 euros de capital e
devendo as acções estar depositadas, registadas ou averbadas na
sede social até oito dias antes da data fixada para cada reunião ou
depositadas em instituição de crédito, de forma adequadamente
comprovada à sociedade, com igual antecedência.

ARTIGO 20.º

Os accionistas com direito a voto, que sejam singulares, podem
fazer-se representar na assembleia, por outros accionistas ou por
pessoas a quem a lei imperativa o permitir; as pessoas colectivas
far-se-ão representar pelas pessoas que, para o efeito, nomearem.
Para prova dos seus mandatos referidos neste artigo, basta carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, entregue na so-
ciedade até à véspera do dia da reunião.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente dentro dos primeiros
três meses da cada ano e extraordinariamente quando a mesa da
assembleia geral ou o conselho de administração ou conselho fis-
cal ou fiscal único o julguem conveniente ou quando a sua convo-
cação seja pedida ao seu presidente, em requerimento fundamen-
tado por accionistas a quem a lei confira tal direito.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas e outras pessoas.

CAPÍTULO V

Balanço e contas

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Depois de retiradas as dotações do exercícios necessárias

para a constituição de reservas obrigatórias, os lucros líquidos te-
rão a aplicação que for deliberada, por maioria, em assembleia
geral.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

A assembleia geral poderá eleger uma comissão de três accionis-
tas, para fixar as remunerações dos administradores e dos demais
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membros dos órgãos sociais, determinando o valor das senhas de
presença para os membros de tal comissão.

ARTIGO 25.º

1 � É permitida a reeleição para todos os cargos sociais.
2 � Salvo diferente deliberação aquando da eleição, o mandato

dos órgãos sociais e da comissão referida no artigo 25.º entende-
-se de um triénio, em final de período, os membros dos órgãos
sociais mantêm-se até nova eleição.

ARTIGO 26.º

Para o exercício do triénio de 2000-2002, os órgãos sociais se-
rão assim constituídos, dispensados de caução.

Conselho de administração: presidente, Joaquim do Carmo Go-
mes Medeiros, casado; vogais: Adelino Santos Silva, casado, e
Joaquim dos Santos Silva, casado.

Fiscal: fiscal único, Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e As-
sociado � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 57, com
sede na Rua de Fernão de Magalhães, 254, 2.º, sala 14, Trofa, re-
presentada pelo sócio Dr. António Serra Cruz, revisor oficial de
contas n.º 537, casado sob o regime de comunhão geral, residente
na Rua do Dr. Augusto Pires de Lima, 37, Trofa; suplente, Dr.
Armindo Fernandes da Costa, revisor oficial de contas n.º 423,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
de Diu, 12, 3.º, esquerdo, Braga.

Assembleia geral: presidente, Dr. Nuno Alexandre Rosa Mon-
teiro, casado; secretário, Dr. Ricardo Jorge Rocha dos Reis Oli-
veira, casado.

Conferida, está conforme o original.

12 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610147

FERNANDO MAGALHÃES SOCORRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1221/
890210; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/
20010103.

Certifico que respeitante à sociedade epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Reforço e alteração do contrato.
Capital: 50 120 500$, após o reforço de 20 120 500$, realizado

em dinheiro e em partes iguais por ambos os sócios, valor que
acresce ao valor nominal das respectivas quotas, alterando conse-
quentemente o artigo 4.º e ainda o artigo 10.º, que passam a ter a
seguinte composição:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 125 000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Ma-
galhães Socorro e Maria Adelaide dos Santos Ortiz Oliveira.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
limite global do dobro do capital social, desde que sejam aprova-
das pela unanimidade de todos os sócios.

O texto do pacto social actualizado foi depositado na pasta com-
petente.

Conferida, está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13932926

SONAE INDÚSTRIA � CONSULTADORIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 619/
20001218; identificação de pessoa colectiva n.º P 505134730; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20010112.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe designou em 29 de Dezembro de 2000, o fiscal único para o

quadriénio de 2000 a 2003, Magalhães, Neves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida da
Boavista, 3523, 1.º, Porto, representada por Jorge Manuel Araújo
de Beja Neves, casado, residente na Rua da Venezuela, 220, 10.º,
esquerdo, Porto; e suplente, António Dias & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa, representada por António Marques Dias, casado, resi-
dente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554967

EXOMIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1472/
930804; identificação de pessoa colectiva n.º 503051217; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/20010112.

Certifico que pelo averbamento n.º 1, apresentação n.º 5/
20010112, à inscrição n.º 5, foi averbada a cessação de funções dos
gerentes António Paulo Ferreira de Carvalho Lages e Vasco Ma-
ria Aranha da Gama Lobo Xavier, por renúncia, em 14 de Novem-
bro de 2000; e pela inscrição acima referida foi efectuada a desig-
nação em 14 de Novembro de 2000, do conselho de administração
para o quadriénio de 2000-2003, Manuel Joaquim Ferreira Vieira,
casado, residente na Rua do Dr. António Castro Meireles, 525,
Baguim do Monte, Rio Tinto, Alfredo Rodrigues da Silva Marques,
casado, residente na Rua de Pedro Hispano, 1371, 3.º, direito,
Porto, Marco Aurélio Lopes Nunes, casado, residente na Avenida
de 25 de Abril, 55-A, 4.º, direito, Estarreja; e do fiscal único, Ve-
loso Nadais & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Avenida da Boavista, 957, 5.º, direito, Porto,
representada por José Manuel Varandas Marques, solteiro, maior,
residente na Rua de Justino Marques, 110, 1.º, Matosinhos; suplen-
te, Paulo Manuel Carvalho da Silva, revisor oficial de contas, ca-
sado, residente na Vereda 1, 66, Quinta do Sardoal, Vila Nova de
Gaia.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554983

COPPERTEL � SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9824-A/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504153323; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/20010112.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade aumen-
tou o capital social de 5 000 000$ para 10 024 100$, redenominou
o mesmo para euros e transformou a sociedade anónima, ficando
com os seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COPPERTEL � Sistemas Infor-
máticos, S. A., e tem a sua sede fixada na Rua do Espido, 164-C, rés-
-do-chão, sala 101, Maia.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a sede
poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na prestação de serviços informá-
ticos, comércio, importação e exportação de material informático,
sistemas e soluções informáticas.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação do órgão de
administração e sempre que o interesse social o justifique, partici-
par total ou parcialmente no capital social de outras sociedades de
responsabilidade limitada, portuguesas ou estrangeiras, prosseguin-
do ou não o mesmo tipo de actividade prevista no objecto social.
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CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções ao portador, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade amortizará as acções detidas por accionistas
que utilizem para fins estranhos à sociedade e com prejuízo do
interesse social ou de interesses de algum accionista, as informa-
ções obtidas através do exercício do direito de informação que lhe
assiste.

2 � A administração deverá declarar que as acções vão ser
amortizadas dentro de 90 dias a contar do conhecimento que tenha
do facto determinante e justificativo dessa amortização.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se tornar efectiva.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de dívida, nomea-
damente papel comercial, em conformidade com o que for delibe-
rado pela administração, porém, a emissão de obrigações convertí-
veis e de obrigações com direito a subscrever acções dependerá
sempre de deliberação da assembleia geral.

2 � Dentro dos limites legalmente fixados, a sociedade poderá
adquirir acções e obrigações próprias e praticar sobre elas todas as
operações não proibidas por lei.

3 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções próprias não
conferem quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em au-
mento de capital por incorporação de reservas, se a assembleia ge-
ral, por simples maioria, não deliberar em sentido inverso.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 � Para além da assembleia geral, são órgãos sociais obriga-
tórios da sociedade o conselho de administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados
pelo exercício das respectivas funções, nos termos e condições de-
liberados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral reúne ordinariamente, pelo menos, uma vez
em cada ano.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir em primeira convoca-
tória, estando presente ou representado, pelo menos, 50% do capi-
tal social.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presi-
dente e um secretário, eleitos pela assembleia por períodos de três
anos, podendo os membros da mesa ser reeleitos.

ARTIGO 9.º

1 � A gestão e representação da sociedade é atribuída ao con-
selho de administração.

2 � O conselho de administração é composto por três membros,
cuja eleição é da competência da assembleia geral, tendo o respec-
tivo mandato a duração de três anos podendo ser reeleitos.

3 � O conselho de administração assim composto, designará,
entre si, o presidente e vogais.

4 � Porém, se o interesse social assim o justificar, pode o con-
selho de administração designar administradores-delegados ou de-
legar numa comissão executiva formada por um número ímpar de
administradores, a gestão corrente da sociedade, nos termos do ar-
tigo 407.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � As competências dos administradores-delegados ou da co-
missão executiva, serão especificadas por deliberação do conselho
de administração, dentro dos limites legais.

6 � Independentemente do previsto nos n.os 3 e 4  desta clá-
usula, o conselho de administração poderá, por deliberação, en-
carregar especialmente algum ou alguns dos administradores de
se ocuparem de certas matérias de administração, excluindo, po-
rém, as matérias da competência normal do conselho de admi-
nistração previstas nas alíneas a) a m) do artigo 406.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

7 � Os membros do conselho de administração ficam desde já,
dispensados de prestar caução pelo exercício das respectivas fun-
ções.

ARTIGO 10.º

O órgão de administração detém os mais amplos poderes de ges-
tão e de representação da sociedade, sendo-lhe conferidos os po-
deres necessários para representar a sociedade em juízo e fora dele,
para propor quaisquer acções, delas desistir ou confessar os pedi-
dos, transigir sobre o objecto dos mesmos, assim como para adqui-
rir, onerar ou alienar quaisquer bens móveis ou imóveis, direitos,
acções, obrigações ou outros títulos mobiliários, para tomar ou dar
de arrendamento bens imóveis, criar sucursais ou outras dependên-
cias ou estabelecimentos da sociedade, em Portugal ou no estran-
geiro, competindo-lhe ainda efectuar todas as operações relativas
à prossecução do objecto social e, em geral, todos os actos que não
caibam na competência de outros órgãos da sociedade, tal como é
fixada pela lei e pelo presente contrato de sociedade.

ARTIGO 11.º

Os poderes de representação do conselho de administração são
exercidos conjuntamente pelos administradores, ficando a sociedade
vinculada pela assinatura de dois administradores, ou então, pela
assinatura de um administrador para tal especialmente designado em
reunião do mesmo conselho, ou ainda de administrador-delegado
ou de uma comissão executiva que eventualmente sejam constitu-
ídos, com tal competência, nos termos dos n.os 4 e 5 da cláusula 10.ª

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas efec-
tivos, devendo também ser nomeado revisor oficial de contas ou so-
ciedade de revisores oficiais de contas suplentes. O respectivo man-
dato é de um ano, podendo tais fiscais serem reeleitos.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados e disposições gerais

ARTIGO 13.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a se-
guinte aplicação:

a) A percentagem legal para a constituição e reintegração do fun-
do de reserva legal;

b) O restante será destinado a dividendo a todos os accionistas,
salvo se a assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-
-lo, total ou parcialmente, à constituição ou reforço de quaisquer
reservas ou destiná-lo a outras eventuais aplicações do interesse da
sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamen-
tos sobre os lucros, mediante deliberação da administração e com
o consentimento do órgão de fiscalização, uma vez observadas as
disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 14.º

Os membros dos órgãos sociais poderão ou não ser remunera-
dos pelo exercício das suas funções, consoante aquilo que for de-
liberado em assembleia geral, mediante proposta da administração.

ARTIGO 15.º

Todas as questões judiciais entre accionistas e a sociedade, quer
emergentes do contrato de sociedade, quer resultantes do exercício
de quaisquer direitos sociais, serão propostas nos tribunais compe-
tentes da comarca do Porto.
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O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554827

TÁXIS ANTÓNIO SOUSA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 664/
20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre An-
tónio Sousa Gomes e Beatriz da Silva Maia, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Táxis António Sousa
Gomes, L.da, tem a sua sede na Rua do Monte de Abraães, 68, fre-
guesia de Gemunde, concelho da Maia, e durará por tempo inde-
terminado.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de con-
sentimento da assembleia geral, bem como abrir ou encerrar dele-
gações, agências, filiais ou sucursais no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer de passa-
geiros em viatura ligeira (letra A).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo cada uma de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permiti-
da entre sócios, porém a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, à qual fica reservado em primeiro lugar, e se-
guidamente aos demais sócios, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos em que for deliberado em assembleia geral, fi-
cando desde já autorizados a fazer suprimentos até ao montante de
50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, fica afecta aos sócios António
Sousa Gomes e Beatriz da Silva Maia, desde já, designados geren-
tes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes.

3 � A gerência poderá ou não ser remunerada, se tal vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remune-
ração consistir total ou parcialmente em participação nos lucros de
exercício da sociedade.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência pode-
rá:

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

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

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta regista-
da, dirigida aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, po-
dendo os sócios fazer-se representar nelas, nos termos legais.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano,
para apreciação, aprovação e ou alteração das contas do exercício
anterior, e extraordinariamente quando for necessário.

ARTIGO 8.º

1 � O balanço será encerrado com referência a 31 de Dezem-
bro de cada ano.

2 � Feitas as deduções para o fundo da reserva legal e as de-
mais deduções para a constituição de outros fundos, dentro dos
limites estabelecidos na lei, os lucros apurados serão divididos pelos
sócios na proporção das respectivas quotas, se a assembleia geral
assim o deliberar.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liqui-
datários os sócios, se de outra forma não for deliberado em assem-
bleia geral.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13611372

PINHO & AROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 667/
20010112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20010112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Pinho & Aroso, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua de Pereira Taco, 140, da fre-
guesia de Gemunde, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio e distribuição
de combustíveis, lubrificantes e gás.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
69 832 euros, o equivalente a 14 000 059$, correspondente à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal 34 916 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Amaro Manuel Silva Pi-
nho e António Agostinho Aroso da Costa Moreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
sendo nomeados os sócios Amaro Manuel Silva Pinho e António
Agostinho Aroso da Costa Moreira.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas con-
juntas de ambos os gerentes.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13611399

RODRIGUES & FERNANDES � RESTAURAÇÃO
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4771/
940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503241733; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/20010117.

Certifico que respeitante à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato com reforço e redenominação do capital.
Capital: 5 012 050$, após o reforço de 4 612 050$, subscrito em

dinheiro pelo sócio Fernando de Jesus Rodrigues com 2 767 050$
e José Bernardo Xavier Fernandes com 1 844 820$, que acrescem
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ao valor das respectivas quotas, tendo-se, assim, alterado o artigo
4.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas sendo: uma de
15 000 euros, pertencente ao sócio Fernando de Jesus Rodrigues,
e uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio José Bernardo Xavi-
er Fernandes.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
competente pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610210

AUTO MIRANDAS � REPARAÇÕES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 746/
811120; identificação de pessoa colectiva n.º 501208461; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/20010115.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi nomeada gerente
da sociedade em epígrafe a sócia Paula Cristina Teixeira Gomes de
Oliveira Miranda, em 28 de Julho de 2000, a sociedade aumentou
o capital social e redenominou o mesmo para 100 000 euros, ten-
do, em consequência, alterados o artigo 3.º e corpo do artigo 5.º e
seu § 1.º, ficando os mesmos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e encontra-se dividido nas seguintes quatro quotas:
uma do valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Au-
rélio Fernando Alves Miranda, uma do valor nominal de 30 000 eu-
ros, pertencente à sócia Fernanda Moreira Alves, uma do valor
nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Célia Maria Alves
Miranda, e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente à
sócia Paula Cristina Teixeira Gomes de Oliveira Miranda.

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução, será exercida por to-
dos os sócios Aurélio Fernando Alves Miranda, Fernanda Moreira
Alves, Célia Maria Alves Miranda e Paula Cristina Teixeira Go-
mes de Oliveira Miranda, esta agora nomeada gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção conjunta dos gerentes, Aurélio Fer-
nando Alves Miranda e Fernanda Moreira Alves. Porém, para os
actos de mero expediente basta a intervenção de um só gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 11554800

CONVEDI � CONSTRUÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8505/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 503928321; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/20010117.

Certifico que respeitante à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Alteração do contrato com reforço do capital.
Capital: 35 000 000$, após o reforço de 32 000 000$, subscrito

por cada um dos sócios com a quantia de 16 000 000$, que acres-
cem ao valor das respectivas quotas, tendo-se, assim, alterado o
corpo do artigo 3.º e o artigo 5.º, que passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º (corpo)

A sociedade continua a adoptar a firma CONVEDI � Constru-
ção e Venda de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D.

Manuel II, 2070, 7.º piso, sala 74, da freguesia de Vermoim, conce-
lho da Maia.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 17 500 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Domingos Madureira e Olinda Rosa de Jesus Martins
Madureira.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
competente pasta.

Conferida, está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13610201

PAÇOS DE FERREIRA

OPETREC � OPERAÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 869/930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503059560;
inscrições n.os 8 e 12; números e data das apresentações: 6 e 10/
000829.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Pa-
ços de Ferreira, a fl. 59 do livro n.º 166-E em 25 de Julho de 2000,
foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe, e alterado o
pacto social, tendo, em consequência, sido alterados os artigo 3.º,
4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 40 000 euros, cor-
respondente à soma de quatro quotas: uma de 17 200 euros, per-
tencente ao sócio José da Conceição Dias de Andrade, uma de
9400 euros, pertencente ao sócio Luís Alberto Valente Pereira, uma
de 9400 euros, pertencente ao sócio Manuel Adelino Fernandes
Dias Luís, e outra de 4000 euros, pertencente ao sócio José Joa-
quim Pires da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a não sócios, depende

do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão a não sócios a sociedade goza do direito de pre-

ferência, deferido aos sócios, se dele não quiser fazer uso.
4 � O sócio que pretender efectuar uma cessão de quotas a um

não sócio deverá comunicá-lo à sociedade e aos restantes sócios,
por carta registada com aviso de recepção, onde identificará o pre-
tendido cessionário e indicará o preço e as restantes condições da
cessão.

5 �A sociedade deve deliberar sobre o consentimento da ces-
são e o exercício do direito de preferência, comunicando expres-
samente estes resultados ao pretendido cedente, por carta registada
com aviso de recepção, no prazo de dois mesas.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao montante global de
20 000 euros.

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos sócios onerarem as suas quotas, por qualquer
forma, sem consentimento expresso dos outros sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar a quota de
qualquer sócio, nos casos seguintes:

a) Havendo acordo do sócio;
b) Por interdição ou inabilitação do sócio;
c) Por morte do sócio;
d) Por falência ou insolvência do sócio;
e) Quando o sócio infrinja o disposto nos artigos 4.º e 6.º do

presente contrato social;
f) Quando a quota for objecto de penhora ou de arresto ou de

qualquer modo envolvida em litígio judicial;
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g) Quando, por partilha dos bens do casal a quota não fique a
pertencer exclusivamente ao sócio.

2 � A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo de
seis meses a contar da data em que a sociedade teve conhecimento
do facto que a justifique.

3 � A contrapartida da amortização será igual ao valor que à
quota corresponde no património líquido da sociedade, de acordo
com o balanço especialmente organizado para o efeito.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais será
conferida às pessoas por eles designadas em carta dirigida ao pre-
sidente da assembleia.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pela gerência, a qual será desig-
nada, ou alterada, em assembleia geral.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme for deli-
berado pela assembleia geral, a quem compete fixar as remune-
rações.

3 � Os sócios José da Conceição Dias de Andrade e Luís Al-
berto Valente Pereira são desde já nomeados gerentes.

4 � A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pelas as-
sinaturas, em conjunto, de dois dos seus gerentes ou de um geren-
te e um procurador nomeado pela gerência.

5 � O expediente geral, designadamente correspondência, fac-
turação, expediente bancário, nomeadamente movimentação de
cheques e documentos bancários, endosso e desconto de letras, re-
cibos de crédito, poderá ser assinado por um só gerente.

6 � A sociedade, através da intervenção de dois gerentes, po-
derá constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

7 � Fica proibido aos gerentes e aos procuradores e mandatári-
os obrigar a sociedade em fianças, letras de favor, avales, abona-
ções e outros actos, contratos ou documentos semelhante, estranhos
aos negócios sociais.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14376016

MÓVEIS ROMPANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 592/890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502174692;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 7 e 8/000821.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Pa-
ços de Ferreira, a fl. 54 do livro n.º 158-E, em 24 de Maio de 2000,
foi declarada a cessação de funções dos gerentes Adelino Fernan-
des de Sousa Rompante e Teresa de Jesus Freitas Nunes, em 24 de
Maio de 2000, por renúncia, foi aumentado o capital e alterado o
pacto da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, sido al-
terados os artigos 4.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e está dividido em duas quotas iguais de 600 000$, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, António Alberto Ferreira Car-
neiro e José Manuel da Silva Costa.

5.º

A gerência da sociedade, com remuneração ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos actuais sócios, desde
já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com as assinatu-
ras em conjunto dos indicados gerentes.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216794

AGOSTINHO MALHEIRO SANTOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1322/981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504351389;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 14 e 15/000818.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Pe-
nafiel, a fl. 43 do livro n.º 177-A, em 7 de Junho de 2000, foi de-
clarada a cessação de funções do gerente Jaime Manuel Malheiro
dos Santos, em 7 de Junho de 2000, por renúncia, e foi aumenta-
do o capital da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Paulo Manuel Malheiro dos San-
tos, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
Agostinho Manuel Malheiro dos Santos.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216778

ADRESSMODA � COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS
DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1276/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504191330;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 14 e 16/000817.

Certifico que, por escritura lavrada no 2.º Cartório Notarial de
Santo Tirso, a fl. 141 do livro n.º 122-F, em 1 de Junho de 2000,
foi declarada a cessação de funções do gerente Luís Filipe de Sousa
Fernandes, em 1 de Junho de 2000, por renúncia, e foi alterado o
contrato da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, sido
alterado o n.º 2 do artigo 6.º, que ficou com a seguinte redacção:

6.º

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216786

OSTRIS � ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
E MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1133/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503877905;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/000816.

Certifico que, por escritura lavrada no 1.º Cartório Notarial de
Vila Nova de Gaia, a fl. 89 do livro n.º 239-E, em 23 de Fevereiro
de 2000, foi aumentado o capital e alterado o pacto da sociedade
em epígrafe, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º,
3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação OSTRIS � Organização de
Serviços de Saúde e Medicina do Trabalho, L.da

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em medicina, medicina do trabalho e
dentária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma à sócia Carmen
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Filipa Ribeiro Dias Carneiro, e outra ao sócio Fernando Manuel Melo
Pinto de Moura.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216760

TORRES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 64/730215; identificação de pessoa colectiva n.º 500424519;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/000816.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Pa-
ços de Ferreira, a fl. 81 do livro n.º 159-E, em 31 de Maio de 2000,
foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe, tendo, em con-
sequência, sido alterado o artigo 4.º que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 400 000$, dividido em duas quotas iguais de 2 700 000$, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Eduardo da Silva Torres e Sera-
fim Leal da Rocha.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216751

RECARSILVA � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1220/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504085271;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/000807.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Pa-
ços de Ferreira, a fl. 33 do livro n.º 162-E, em 21 de Junho de
2000, foi aumentado o capital e alterado o pacto da sociedade em
epígrafe, tendo, em consequência, sido alterados os artigos 3.º e 4.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto serviços de publicidade e compra
e venda de imóveis e construção de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e está dividido em três quotas, sendo uma de
2 750 000$, pertencente ao sócio António Barbosa Carneiro da Sil-
va, uma de 1 500 000$, pertencente à sócia Berta Maria Mendes
da Conceição Silva, e uma de 750 000$, pertencente ao sócio
António Sérgio Mendes Carneiro da Silva.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade na sua
redacção actualizada.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11216743

TORCATO & ALDA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1593/010116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010116.

Certifico que entre Torcato Dias da Rocha Leal e esposa, Alda
Pinto Rodrigues, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Torcato & Alda � Imobiliá-
ria, L.da, tem a sua sede em Campos, Arreigada, Paços de Ferreira.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social 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.

2.º

O objecto social consiste em empreendimentos imobiliários, com-
pra e venda de imóveis para si ou para revenda dos adquiridos para
esse fim, gestão de bens imobiliários próprios ou de terceiros, lo-
cação dos mesmos, urbanização e loteamento de terrenos bem como
a construção de prédios urbanos próprios ou alheios.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, representado por duas
quotas iguais de 5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Torcato Dias Rocha Leal e Alda Pinto Rodrigues.

2 � Cada sócio realizou 50% da sua entrada em dinheiro, de-
vendo os restantes 50% ser realizados, também em dinheiro, no
prazo de dois anos a contar de hoje.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 250 000 euros.

4.º

1 � A gerência social, é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
tomada por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua
designação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designa-
dos gerentes ambos os sócios.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a ge-
rência:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a
sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a socie-
dade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imo-

biliária.
5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão no pra-
zo de 30 dias contados da recepção da carta registada, do projecto
detalhado da cessão, comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota e ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios, fi-
cará obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil.

6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio, ou se a quota penhorada, arrestada, su-

jeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer forma sub-
traída ao poder de disposição do respectivo titular, venha por qual-
quer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quo-
ta segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal
se este for superior.

7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme delibera-
ção em assembleia geral, para aprovação de contas do exercício.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14376091
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TEIXEIRA, PINTO & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1592/010116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
010116.

Certifico que entre José da Silva Teixeira, casado com Maria
Adelaide Rodrigues Silva na comunhão geral de bens, Célia Ma-
ria Pinto Cabral, casada com João Manuel Pinto Silva Afonso e
Emília Arlete Madureira Baptista, casada com Fernando Manuel
Pereira Ferraz, ambas na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Teixeira, Pinto & Baptista, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Busto, Penamaior, Paços de Ferreira.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na criação, comércio de pintos e co-
mércio de farinhas e rações.

3.º

1 � A sociedade pode adquirir participações no capital de ou-
tras sociedades, qualquer que seja o seu objecto, adquirir partici-
pações como sócia de responsabilidade limitada, em sociedades
reguladas por leis especiais, em agrupamentos complementares de
empresas e agrupamento europeu de interesse económico, quando
para tal autorizada por deliberação da assembleia geral tomada por
maioria dos votos correspondentes ao capital social.

2 � A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 000 euros, nas condi-
ções deliberadas em assembleia geral por maioria dos votos corres-
pondentes ao capital social.

3 � Os sócios podem fazer à sociedade suprimentos de que esta
carecer, nas condições que vierem a ser deliberadas em assembleia
geral por maioria dos votos correspondentes ao capital social.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 1700 euros, per-
tencente ao sócio José da Silva Teixeira, e duas 1650 euros cada,
pertencentes uma a cada uma das sócias Célia Maria Pinto Cabral
e Emília Arlete Madureira Baptista.

5.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
por maioria simples, a esta competindo de igual modo, a sua de-
signação, destituição e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no número anterior ficam desde já
designados gerentes todos os sócios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos, que
não sejam de mero expediente, é necessária e suficiente a interven-
ção de dois gerentes.

4 � Em caso algum a sociedade poderá ser obrigada em actos
e contratos estranhos ao seu objecto, nomeadamente em letras de
favor, livranças, fiança e abonações.

5 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder
aos necessários registos;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-
cindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas e respectivas divisões
em favor de sócios, seus descendentes ou cônjuge é livre.

2 � A cessão, total ou parcial, entre sócios fica sujeita ao di-
reito de preferência dos restantes, na proporção das respectivas
quotas.

3 � Fora dos casos previstos nos números anteriores a cessão de
quotas depende sempre do consentimento da sociedade, prestado por
deliberação da assembleia geral convocada para o efeito.

7.º

Os lucros líquidos serão atribuídos aos sócios na proporção das
respectivas quotas, salvo se a assembleia geral deliberar por maio-
ria dos votos correspondentes ao capital social, afectá-los, total ou
parcialmente, à constituição, reintegração ou reforço de outras re-
servas, ou destiná-los a outros fins de interesse para a sociedade
ou fazê-los transitar para o exercício seguinte.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14376083

IRCOSTEL � COMÉRCIO POR GROSSO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1591/010116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
010116.

Certifico que entre Francisco José Soares Costa, casado com Ana
Cristina Gonçalves Pacheco, Artur Alexandre Soares Costa, casa-
do com Fernanda Maria Gomes Rodrigues e Luís Manuel Soares
Costa, casado com Adelaide Maria Moura Lopes, todos na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma IRCOSTEL � Comércio por Gros-
so de Electrodomésticos, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua da Cooperativa, freguesia e concelho
de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de electro-
domésticos, aparelhos de rádio e TV.

4.º

1 � O capital social é de 20 048 200$ (correspondente a
100 000 euros) dividido em três quotas, uma de 10 425 080$, per-
tencente ao sócio Francisco José Soares Costa, e duas iguais de
4 811 560$, pertencentes uma a cada um dos sócios Artur Alexan-
dre Soares Costa e Luís Manuel Soares Costa.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50% do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50%, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, ficam afectas a um ou mais gerentes a designar em assem-
bleia geral.

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

tos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Francisco José Soares Costa.

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

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

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

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial da quota;
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c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparece ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos con-
secutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal,
bem como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios se-
rem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um
ou a algum dos sócios ou a terceiros.

7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 50 000 000$

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14376075

PAREDES

TECOMASSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1585/
960821; identificação de pessoa colectiva n.º 503698261; data da
apresentação: 010117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 13967258

FOLHEADOS LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 906/
900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502288140; data da
apresentação: 010116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme.

19 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 13961551

FOLHEADOS LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 906/
900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502288140; data da
apresentação: 010116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1998.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 13967223

INDÚSTRIA DE FOLHEADOS JL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1810/
980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504090178; data da
apresentação: 010116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1998.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 13967207

INDÚSTRIA DE FOLHEADOS JL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1810/
980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504090178; data da
apresentação: 010116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1999.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 13967215

PENAFIEL

MONTEIRO GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 402/
861224; identificação de pessoa colectiva n.º 501768408.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 1998, tendo ficado depositada toda a documenta-
ção na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado
de Oliveira Araújo. 13927965

MONTEIRO GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 402/
861224; identificação de pessoa colectiva n.º 501768408.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe efectuou o registo de prestação de contas referentes ao ano
de exercício de 1999, tendo ficado depositada toda a documenta-
ção na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Antero Amado
de Oliveira Araújo. 13927949

PORTO � 1.A SECÇÃO

GASPE EMPRESA DE GASES E DERIVADOS
DO PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 302/870717; identificação de pessoa colectiva n.º 500033684;
número e data da apresentação: 3330/300600; pasta n.º 2600.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612867

EDIFÍCIOS SAUDÁVEIS CONSULTORES AMBIENTE
E ENERGIA EM EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5504/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503910767;
número e data da apresentação: 3648/000630; pasta n.º 5504.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612883
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FILTRO NORTE � FILTROS INDUSTRIAIS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 226/860603; identificação de pessoa colectiva n.º 501675817;
número e data da apresentação: 3668/000630; pasta n.º 14 552.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612808

GOMES DE SOUSA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 553/880209; identificação de pessoa colectiva n.º 501930752;
número e data da apresentação: 3544/000630; pasta n.º 19 911.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612816

BOBINAFIL � GESTÃO IMOBILIÁRIA
E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 846/661228; identificação de pessoa colectiva n.º 500046140;
número e data da apresentação: 3319/000630; pasta n.º 8472.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612786

A VILARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5369/210302; identificação de pessoa colectiva n.º 500531129;
número e data da apresentação: 3484/000630; pasta n.º 13 743.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612743

MARQUES, LEITE & VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 470/780118; identificação de pessoa colectiva n.º 500716358;
número e data da apresentação: 3486/000630; pasta n.º 9617.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612760

COFASE COMÉRCIO DE FARINHAS E SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 215/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502397110;
número e data da apresentação: 3385/000630; pasta n.º 5555.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1998.

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612719

ELECTRA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 408/441204; identificação de pessoa colectiva n.º 500091765;
número e data da apresentação: 3490/000630; pasta n.º 14 565.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612735

COSTA PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 024/920806; identificação de pessoa colectiva n.º 502815868;
número e data da apresentação: 3548/000630; pasta n.º 9999.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612662

ÁLVARO SOUSA RAMOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 291/470409; identificação de pessoa colectiva n.º 500018200;
número e data da apresentação: 3562/000630; pasta n.º 4669.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612689

DECORAÇÕES E MONTAGENS � J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6365/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504097385;
número e data da apresentação: 3564/000630; pasta n.º 6365.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612697

GRACOS PAPÉIS E ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 335/880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502011491;
número e data da apresentação: 3594/000630; pasta n.º 13 559.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612620

COMBUSTÍVEIS S. FÉLIX DA MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6968/980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504228315;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 18 e 20/001130.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de gerente de Manuel Soares dos Santos,

por renúncia, em 23 de Outubro de 2000.
Designação de gerente � nomeada Sandra Manuela Costa de

Matos, em 23 de Outubro de 2000, residente no Alto da Picadela,
86, Guetim, Espinho.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10298525

ANIPIN � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8865/000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504951920;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/001130: pasta n.º 8865.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerente de Maria Beatriz Gonçalves

Lopes, por destituição, em 13 de Outubro de 2000.

Está conforme.

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10298533

CONSTRUÇÕES JOÃO MOTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5490/970613; identificação de pessoa colectiva n.º 505098873;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
22/001205: pasta n.º 5490.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede e, em con-
sequência, os artigos 1.º (corpo), 3.º e 5.º do respectivo contrato
de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções João Mota &
Filho, L.da, com sede na Rua do Barreiro, 562, freguesia de Mada-
lena, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5 000 000$ e corresponde
à soma de quatro quotas: duas de 20 000$ uma de cada um dos
sócios José Batista Mota e João Oliveira Mota esta (no estado de
casado), outra de 3 600 000$, do sócio João Oliveira Mota (no
estado de divorciado), e outra de 1 360 000$, da sócia Construções
Jolmota � Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João Oliveira
Mota.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, basta a sua assinatura.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar e vender quaisquer bens, bem como dar e to-
mar de arrendamento quaisquer prédios, solicitar qualquer finan-

ciamento nos termos e condições que entender, dando de hipoteca
quaisquer prédios em garantia dos mesmos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

12 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 12640026

GRANJA DOCE PADARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4188/960422; identificação de pessoa colectiva n.º 503640930;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/001206; pasta
n.º 4188.

Certifico que foi alterado o contrato de sociedade, tendo sido
aditado um novo artigo que será o 6.º, cuja redacção é do seguinte
teor:

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 5 000 000$.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

12 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 12640050

CONSTRUÇÕES METÁLICAS � SOCOMETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2727/941205; identificação de pessoa colectiva n.º 503322431;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 25 e 26/001206; pasta n.º 2727.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de José Alberto Querido Loureiro, do car-

go de vogal do conselho de administração, por renúncia.
Data: 6 de Novembro de 2000.
Designação de administrador, para preenchimento de vaga até ao

termo do mandato em curso (1998-2001), nomeado Manuel de
Magalhães, casado e residente na Rua do Crasto, 521, 1.º, Porto.

Data da deliberação: 6 de Novembro de 2000.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 12640077

CAFÉ SNACK-BAR O ESQUIEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9697/001215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
001215.

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2000, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas
cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Café Snack-Bar O Esquieiro,
L.da, tem a sua sede na Rua Central, rés-do-chão, 2354, loja 1, fre-
guesia de Lever, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste em café e snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Elísio Manuel Alves da
Rocha e Manuel da Silva Barbosa.
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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, sendo necessária a assinatura dos dois sócios
gerentes para obrigar a sociedade, com excepção dos actos de mero
expediente que poderão ser assinados apenas por um.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a estra-
nhos, porém, depende do consentimento da sociedade, tendo os
sócios não cedentes o direito de preferência.

6.º

No caso de falecimento de um sócio os seus herdeiros deverão
nomear um que os represente enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras forma-
lidades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 12641014

PAIS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2575/941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503292680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
19/001214; pasta n.º 2575.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Cessação de funções de gerente de Maria de Fátima dos Santos
Mota, por renúncia, em 16 de Junho de 2000.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10300520

A. DA SILVA & LEITE, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3088/170626; identificação de pessoa colectiva n.º 500802483;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/001214; pasta
n.º 11 442.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Designação de gerente, nomeado em 1 de Agosto de 2000, Adão
Manuel de Oliveira Teixeira, casado, e residente na Rua do Baixi-
nho, 114, 4.º, direito, traseiras, Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10300538

ARUM � ENGENHARIA E SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2289/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503230758;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 25-27/001130;
pasta n.º 2289.

Certifico que foi aumentado o capital social para 3 007 230$,
subscrito por ambos os sócios, tendo o mesmo sido redenominado
para euros e, em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato
de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de

7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Teresa
de Azevedo Campos Teixeira Canedo e Rui Miguel Botelho da
Costa Correa.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10298541

ALBERTO C. REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7124/981022; identificação de pessoa colectiva n.º 504276794;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 17-18/001214; pasta n.º 7124.

Certifico que António de Oliveira Cardoso cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 24 de Maio de 2000, tendo na mesma data
sido designado gerente o novo sócio Nuno Miguel Amorim Costa
Real.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 1 002 410$
após o aumento de 602 410$, tendo o mesmo capital sido
redenominado para euros, e em consequência, os artigos 4.º, e
n.º 2 do 6.º do respectivo contrato de sociedade ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Alberto Rios Costa Real, e outra
de 1000 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Amorim Costa
Real.

ARTIGO 6.º

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura ou intervenção de ambos os gerentes
ou apenas do sócio gerente Alberto Rios Costa Real.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10300490

BUFETE MODERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4255/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503654230;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 7-8/001214; pasta n.º 4255.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de gerentes de Manuel Gonçalves Trinda-

de e Margarida Pessoa Gil Trindade, por renúncia, em 15 de Se-
tembro de 2000.

Designação de gerente, nomeada em 11 de Dezembro de 2000 a
sócia Maria Carlota Ferreira da Costa, residente na Rua da Alegria,
85, 4.º, direito, Santo Ildefonso, Porto.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10300503

AURIMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2957/950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503113344;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 28/001214; pasta
n.º 2957.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Designação de gerentes e órgão fiscal, nomeados em 21 de Agos-
to de 2000:

1) António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota, residente na
Rua de Luís Woodhouse, 321, Porto;

2) Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos, resi-
dente na Avenida da Boavista, 3630, Porto;

3) Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa, re-
sidente na Avenida de Paiva Couceiro, 704, Porto;

4) Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles, residente
na Avenida da Boavista, 2453, Porto; e

5) José Manuel Correia da Silva Areal, casado, residente na Tra-
vessa de José Mariani, 257, 6.º duplex, Vila Nova de Gaia.

Fiscalização: António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto Frei-
tas dos Santos, revisor oficial de contas, residente na Rua do Cam-
po Alegre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10300511

CLÍNICA VALE FORMOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1835/940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503153109;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/001130; pasta
n.º 1835.

Certifico que foi aumentado capital social de 400 000$ para
1 002 410$ em dinheiro, tendo após aumento sido redenominado,
e em consequência o artigo 4.º do respectivo contrato ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Pedro Macha-
do Saleiro e Silva e Maria João Moreira da Silva.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na respectiva pasta.

7 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10298517

SANITOBRA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE METAIS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 918/860217; identificação de pessoa colectiva n.º 501597875;
número e data da apresentação: 3588/000630; pasta n.º 11 119.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612638

ACEVEST � ACESSÓRIOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 323/910111; identificação de pessoa colectiva n.º 502476940;
número e data da apresentação: 3640/000630; pasta n.º 17 265.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1997.

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612654

CONDOSPORTO � ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3801/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503548820;
número e data da apresentação: 3692/000630; pasta n.º 3801.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612590

J. S. F. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4160/960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503624446;
número e data da apresentação: 3718/000630; pasta n.º 4160.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612581

EDUARDO CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4069/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503600628;
número e data da apresentação: 3568/000630; pasta n.º 4069.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612603

CHAPANORTE � METAIS FERROSOS
E NÃO FERROSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7827/990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504466399;
número e data da apresentação: 3566/000630; pasta n.º 7827.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612530

EDUCAÇÃO DO FUTURO � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5526/970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503910589;
número e data da apresentação: 3570/000630; pasta n.º 5526.

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

É o que cumpre certificar.

6 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Va-
lente da Costa Loureiro. 13612522
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EXINREVE � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
DECORAÇÃO

E REVESTIMENTOS DE INTERIOR E EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7863/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504491458;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/000807; pasta
n.º 7863.

Certifico que foi nomeado gerente da sociedade em epígrafe o
sócio Artur Orlando Malta Pinto Correia, em 8 de Maio de 2000.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 12640328

MULTIGAIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9716/001221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
001221; pasta n.º 9716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MULTIGAIA � Sociedade de
Mediação Seguros, L.da, com sede na Rua de Bartolomeu Dias, 261,
da freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de mediação de
seguros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 15 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de
12 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Costa Soares, e
uma outra de 3000 euros, pertencente ao sócio Mário Olindo Pe-
reira Soares.

4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Manuel
Costa Soares e Mário Olindo Pereira Soares, desde já nomeados
gerentes.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-

rência poderá comprar e vender veículos automóveis, de e para a
sociedade.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a Sociedade
em quaisquer actos ou contratos alheios aos fins sociais, designa-
damente, abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos se-
melhantes.

5.º

A Sociedade poderá proceder à amortização das quotas nas si-
tuações previstas na lei e nos seguintes casos:

a) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa
falida ou insolvente; ou

b) Quando qualquer sócio, directa ou indirectamente, impeça o
regular funcionamento dos negócios da Sociedade ou promova o
seu descrédito.

6.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital, até ao limite do capital social e desde que a delibera-
ção seja tomada por unanimidade.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à Sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

8.º

A distribuição dos lucros e a constituição de reservas, para além
do mínimo legal, será efectuada de acordo com o que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

9.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja formalida-
des especiais serão convocadas por meio de carta registada, com
aviso de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 13613065

ZEVI � INDÚSTRIA DE VIRAS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 202/880523; identificação de pessoa colectiva
n.º 501983147; número e data da apresentação: 3714/000630;
pasta n.º 11 179.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613510

CAPINOR � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 585/900508; identificação de pessoa colectiva
n.º 502344075; número e data da apresentação: 3682/000630;
pasta n.º 4258.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613120

FIAVERDE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5063; identificação de pessoa colectiva n.º 503814776;
número e data da apresentação: 3269/000630; pasta n.º 5063.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613200

FATITÓ � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1036/880713; identificação de pessoa colectiva
n.º 502006404; número e data da apresentação: 3550/000630;
pasta n.º 19 405.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613189
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BORGES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4201/960429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503639486; número e data da apresentação: 3678/000630;
pasta n.º 4201.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613227

CERVEJARIA � 210, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4859/961202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503775789; número e data da apresentação: 3427/000630;
pasta n.º 4859.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613170

ALBERTO DE FREITAS RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 433/770107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500586586; número e data da apresentação: 3596/000630;
pasta n.º 19 514.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613154

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOTA,
RODRIGUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1384/890623; identificação de pessoa colectiva
n.º 502180218; número e data da apresentação: 3764/000630;
pasta n.º 1844.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613146

VERSATIL � COMERCIALIZAÇÃO MONTAGEM
E PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3560/950911; identificação de pessoa colectiva
n.º 503501018; número e data da apresentação: 3297/000630;
pasta n.º 3560.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612360

FARMASPORT � ARTIGOS
DE MEDICINA E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 747; identificação de pessoa colectiva n.º 502873663;
apresentação n.º 3813; pasta n.º 747.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613898

AERIS GABINETE DE ENGENHARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 165/910812; identificação de pessoa colectiva
n.º 502603097; número e data da apresentação: 2852/290600;
pasta n.º 7380.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655329

COMPONAUTO COMÉRCIO DE CHAPARIA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 153/830831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501401202; número e data da apresentação: 3879/000703;
pasta n.º 15 826.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655337

ARMANDO & AGOSTINHO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 772/860116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501629815; apresentação n.º 3811; pasta n.º 19 895.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613820

TRACAR � TRANSPORTES
DE CARGA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 765/610418; identificação de pessoa colectiva
n.º 500286574; apresentação n.º 3780; pasta n.º 703.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613855
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CALEIDA � COMUNICAÇÃO GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4311/960618; identificação de pessoa colectiva
n.º 503667854; apresentação n.º 2817; pasta n.º 4311.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613871

RIBEIRA DO MAR � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5274/970410; identificação de pessoa colectiva
n.º 503871478; apresentação n.º 3815; pasta n.º 703.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613880

F. FERNANDES GUIMARÃES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9192/350409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500103496; número e data da apresentação: 3716/000630;
pasta n.º 6986.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613537

CLUB-21 � SOCIEDADE EXPLORADORA
DE BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 916/770628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500637113; número e data da apresentação: 3311/000630;
pasta n.º 3360.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613499

RINORTEX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES E TÊXTEIS , L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 407/860710; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688544; número e data da apresentação: 3451/000630;
pasta n.º 19 425.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613464

CONSTRUÇÕES IMOSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 172/890217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502108762; número e data da apresentação: 3628/000630;
pasta n.º 19 744.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613456

GASPE � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 108/901108; identificação de pessoa colectiva
n.º 501872973; número e data da apresentação: 3334/000630;
pasta n.º 13 690.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613138

DONA SAIA � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 408/880809; identificação de pessoa colectiva
n.º 502018674; número e data da apresentação: 3492/000630;
pasta n.º 19 208.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613588

CAFÉ ADÁGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 650/860829; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707107; apresentação n.º 3786; pasta n.º 8316.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613774

ALFREDO SANTOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 356/891229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502264896; apresentação n.º 3790; pasta n.º 19 438.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613758
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FARIA & CASTRO � GESTÃO E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9699/980330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504538810; apresentação n.º 3821; pasta n.º 21 325.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613731

CLÍNICA CASTELO GRANDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7373/990121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504436066; número e data da apresentação: 3670/000630;
pasta n.º 7373.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613278

CONTAGERAL AGÊNCIA
DE CONTABILIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 89/870212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501779876; número e data da apresentação: 3357/000630;
pasta n.º 15 536.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613260

GASPE (AUTOMÓVEIS) COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 163/890803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502198303; número e data da apresentação: 3338/000630;
pasta n.º 13 689.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613367

GASPE (NORDESTE) COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 532/910228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502198290; número e data da apresentação: 3336/000630;
pasta n.º 13 692.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613340

ALVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 213/750415; identificação de pessoa colectiva
n.º 500017700; número e data da apresentação: 3616/000630;
pasta n.º 5606.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613324

FERCI � FERNANDO & CIDÁLIA
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 057/900717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502384409; número e data da apresentação: 3698/000630;
pasta n.º 5305.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613308

ABRANTES & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 783/760423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500432635; número e data da apresentação: 3646/000630;
pasta n.º 21 286.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613430

ASAFRIO � TÉCNICA, EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7071/960509; identificação de pessoa colectiva
n.º 503644196; número e data da apresentação: 3638/000630;
pasta n.º 21 559.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613421

VERTIL VERNIZES E TINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 043/030984; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457488; número e data da apresentação: 3332/000630;
pasta n.º 2608.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613405
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GESTIGAIA GABINETE CONTABILIDADE
E ESTUDOS ECONÓMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícu-
la n.º 44 282/871014; identificação de pessoa colectiva
n.º 501886222; número e data da apresentação: 3632/000630;
pasta n.º 10 116.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613383

DIANA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 453/830124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501370609; número e data da apresentação: 3488/000630;
pasta n.º 19 160.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13613570

VES E LAR � ARTIGOS PARA  O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7799/990604; identificação de pessoa colectiva
n.º 504720589; número e data da apresentação: 3462/000630;
pasta n.º 7799.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613235

VIDRARIA RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1567/911212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501923110; números e data das apresentações: 3387 e 3399/
000630; pasta n.º 15 854.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas aos anos de 1999 e 1998.

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613219

FATOPER � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9106-A/000627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502895888; número e data da apresentação: 3249/000630;
pasta n.º 9106-A.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613197

CLÍNICA MÉDICA MOREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícu-
la n.º 6895/980904; identificação de pessoa colectiva
n.º 504237195; número e data da apresentação: 3574/000630;
pasta n.º 6895.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613162

BASTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1597/931006; identificação de pessoa colectiva
n.º 503093009; número e data da apresentação: 3478/000630;
pasta n.º 1597.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613359

FOTO ESMALTE FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57/920224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502704365; número e data da apresentação: 3377/000630;
pasta n.º 57.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613332

CLÍNICA FISIÁTRICA DIAMLEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5995/971205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504015060; número e data da apresentação: 3363/000630;
pasta n.º 5995.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613316

PAULO HORA � MONTAGEM
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8338/991115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504704265; número e data da apresentação: 3450/000630;
pasta n.º 8338.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613251
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COPIPRONTO � SOCIEDADE
DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 480/751001; identificação de pessoa colectiva
n.º 500336660; número e data da apresentação: 3702/000630;
pasta n.º 13 608.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613448

COPIDOURO � CÓPIAS E ARTIGOS
DE REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 073/860319; identificação de pessoa colectiva
n.º 501705031; número e data da apresentação: 3704/000630;
pasta n.º 9750.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613413

INVESGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3853/951227; identificação de pessoa colectiva
n.º 503559377; número e data da apresentação: 3340/000630;
pasta n.º 3853.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613391

TALHO AVEIRO � GUEDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7795/990602; identificação de pessoa colectiva
n.º 504341359; número e data da apresentação: 3634/000630;
pasta n.º 7795.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613375

DESILOM � IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4633/960923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503735426; número e data da apresentação: 3291/000630;
pasta n.º 4633.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613596

CIRPEM � SOCIEDADE MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícu-
la n.º 48 458/901108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502443111; número e data da apresentação: 3700/000630;
pasta n.º 6241.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613561

ARFUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1364/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502197528; número e data da apresentação: 3592/000630;
pasta n.º 2942.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613529

FORNORDE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1359/911023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502634200; número e data da apresentação: 3301/000630;
pasta n.º 1359.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613502

CASTRO AGUIAR � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 021/890712; identificação de pessoa colectiva
n.º 502190086; número e data da apresentação: 3484/000631;
pasta n.º 17 251.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613489

MANUEL DOMINGUES DE SOUSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 287/820317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501281312; número e data da apresentação: 3690/000630;
pasta n.º 19 040.

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

É o que cumpre certificar.

13 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613472
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ÂNGELO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 866/770603; identificação de pessoa colectiva
n.º 500631840; número e data da apresentação: 3858/000703;
pasta n.º 19 310.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655450

BARRAL & BARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 581/601014; identificação de pessoa colectiva
n.º 500527679; número e data da apresentação: 3802/000703;
pasta n.º 493.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655469

ETNOS � PATRIMÓNIO E TURISMO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 595/920910; identificação de pessoa colectiva
n.º 502831065; número e data da apresentação: 3917/000703;
pasta n.º 595.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655388

VIAGENS TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 750/720621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500297207; número e data da apresentação: 3838/000703;
pasta n.º 11 117.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655434

DAPOR � COMÉRCIO DE CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 873/860206; identificação de pessoa colectiva
n.º 501609148; número e data da apresentação: 3903/000703;
pasta n.º 15 857.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655345

BAPTISTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 263/730618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500321558; número e data da apresentação: 3869/000703;
pasta n.º 14 518.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655370

BENTO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3703/951108; identificação de pessoa colectiva
n.º 503830123; número e data da apresentação: 3916/000703;
pasta n.º 3703.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655396

FABOR FÁBRICA DE ARTEFACTOS
DE BORRACHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 331/410430; identificação de pessoa colectiva
n.º 500104859; número e data da apresentação: 3882/000703;
pasta n.º 338.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655361

AGRO INVICTA PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 98/870216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501751505; número e data da apresentação: 3796/000703;
pasta n.º 13 722.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655426

AUDEO � AUDIOVISUAIS, PUBLICAÇÕES E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 591/920116; identificação de pessoa colectiva
n.º 502667460; apresentação n.º 3662; pasta n.º 8727.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612247
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DELFIM PINTO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 892/681113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463360; apresentação n.º 3454; pasta n.º 1062.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612239

BELMIRO NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 274/710518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500344116; apresentação n.º 3452; pasta n.º 19 303.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612182

TÁXIS DA AFURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 028/670527; identificação de pessoa colectiva
n.º 500556040; apresentação n.º 3458; pasta n.º 19 411.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613650

AUTO TÁXIS BASTOSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 911/681114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500431280; apresentação n.º 3474; pasta n.º 2227.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613634

ALBERTO DA SILVA PAULO (SUCESSORES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 397/830112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501343300; apresentação n.º 3371; pasta n.º 2629.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613618

ALZIRA DE JESUS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 328/841210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501506233; apresentação n.º 3476; pasta n.º 19 136.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613677

TÁXIS MIRA � PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 500/680429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500927472; apresentação n.º 3456; pasta n.º 1324.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613693

LOPES & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1583/911217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502663332; apresentação n.º 3856; pasta n.º 12 703.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613715

ANTÓNIO MARQUES & CELESTE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 460/910208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495855; apresentação n.º 3411; pasta n.º 19 830.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612301

SOFAPRE � SOCIEDADE FABRICO ACESSÓRIOS
E MÁQUINAS PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 418/870212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501780050; apresentação n.º 3788; pasta n.º 1146.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13613790
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CIRANDA CIRANDINHA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 624/840410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457720; número e data da apresentação: 3792/000703;
pasta n.º 1540.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655418

MANUELA SANTOS & OLGA CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4722/961016; identificação de pessoa colectiva
n.º 503740861; número e data da apresentação: 3918/000703;
pasta n.º 4722.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655400

BERTINOS � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 835/880317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501951776; número e data da apresentação: 3774/000703;
pasta n.º 17 498.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655485

GERALDO MARQUES SOARES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 416/830117; identificação de pessoa colectiva
n.º 501343644; número e data da apresentação: 3852/000703;
pasta n.º 17 067.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 13655477

TEGOPI � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 893/250446; identificação de pessoa colectiva
n.º 500281491; apresentação n.º 3571; pasta n.º 2157.

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

É o que cumpre certificar.

20 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612328

COFASE � COMÉRCIO
DE FARINHAS E SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 215/900817; identificação de pessoa colectiva
n.º 502397110; apresentação n.º 3397; pasta n.º 5555.

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

É o que cumpre certificar.

21 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Barbosa Oliveira Gigante Pinheiro. 13612204

PORTO � 2.A SECÇÃO

SERAFIM E SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 893/610805; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408769; data: 000704; pasta n.º 703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
12731897

PASCAL � ARMAZÉNS DE MALHAS
ATOALHADOS E MIUDEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 079/790725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500656045; data: 000704; pasta n.º 3232.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
12731854

SARA BARROS E IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 041; identificação de pessoa colectiva n.º 503507113;
data: 000711; pasta n.º 14 272.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria
Goretti Varejão. 12717959

INTERNACIONAL-FOOT � GESTÃO E ASSESSORIA
DE CARREIRAS DESPORTIVAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 918/990622; identificação de pessoa colectiva
n.º 504502905; data: 12/07/2000; pasta n.º 22 087.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

15 de Novembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Maria
Pinho. 11873663
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PORTO � 3.A SECÇÃO

MOUTINHO E ARAÚJO � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5758/950502; identificação de pessoa colectiva
n.º 503415421; data de entrega para depósito: 17/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181547

LAMIA � SOCIEDADE TÊXTIL M. LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 688/660715; identificação de pessoa colectiva
n.º 500009600; data de entrega para depósito: 22/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

30 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10180516

TAQUIMAIA � SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9021/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504043013; data de entrega para depósito: 26/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181474

CONSTRUÇÕES TELHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5841/950517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503431583; data de entrega para depósito: 5/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181504

SOGONTUR � SOCIEDADE GONDOMARENSE
DE GESTÃO E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 622/900713; identificação de pessoa colectiva
n.º 502382740; data de entrega para depósito: 26/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

31 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181180

AUTO TÁXIS VILA NOVA DA TELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4383/940413; identificação de pessoa colectiva
n.º 503186724; data de entrega para depósito: 26/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181210

SOPORCOL � SOCIEDADE PORTUENSE
DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 366/730829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500273936; data de entrega para depósito: 10/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10245936

DROGASLEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 010/990308; identificação de pessoa colectiva
n.º 504776932; data de entrega para depósito: 18/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

11 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10245863

CRASTOCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3386/930614; identificação de pessoa colectiva
n.º 503011550; data de entrega para depósito: 6/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

10 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10243992

MACLONGO � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 434/980929; data de entrega para depósito: 9/11/
2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243925

GESTEMAIA � GESTÃO DE TERMINAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9396/980130; identificação de pessoa colectiva
n.º 504104004; data de entrega para depósito: 24/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10244115

URBICORGO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 647/910322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502523387; data de entrega para depósito: 12/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212647
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LANSKY � CONFECÇÕES
DE OLIVEIRA E BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 907/801216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501095110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212655

SOFIA & ISABEL � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7229/960704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503675830.

Certifico que foi efectuado o depósito das contas da sociedade
em epígrafe referente ao ano de 1999.

31 de Outubro de 2000. � A Adjunta de Conservador, Maria
Helena Neves. 10208313

AUTO-IMPEC COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1794/926127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502683180; data de entrega para depósito: 8/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243640

ELTECNOL � ELECTRO TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5617/950323; identificação de pessoa colectiva
n.º 503393991; data de entrega para depósito: 1/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 09685529

COMAGOL � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3245/930510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503002097; data de entrega para depósito: 3/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252681

SIULCOMÉRCIO � DISTRIBUIÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9535/980303; data de entrega para depósito: 31/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253327

LIMACONTA � SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1643/920106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502671866; data de entrega para depósito: 27/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10245227

SIULCOMÉRCIO � DISTRIBUIÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9535/980303; data de entrega para depósito: 21/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253319

STONE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 259/940615; identificação de pessoa colectiva
n.º 503226203; data de entrega para depósito: 8/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12277126

ENERESTUDO � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2705/921130-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 502925450; data de entrega para depósito: 5/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668915

ANTÓNIO BRANCO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 430/820505-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501279920; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668885

ZITA, VÍTOR & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 677/990728-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504499807; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668800
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SILVIPEIO � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 718/990806-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504595539; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668818

FAMOL � FÁBRICA DE ARTIGOS
MODERNOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 172/860522-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501673571; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668826

CHURRASQUEIRA, SNACK-BAR
JARDIM DO CANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9223/980107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504068130; data de entrega para depósito: 7/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252479

CRATERIS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 867/961025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503761850; data de entrega para depósito: 27/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

25 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10213376

OLIVEIRA & BARRETO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8752/970911-Maia; identificação de pessoa colectiva
n.º 503962899; data de entrega para depósito: 5/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

20 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668877

IRMÃOS PINTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8767/970916-Gondomar; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503967688; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668737

SOCIEDADE PORTUGUESA DE OXIGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 147/900914; identificação de pessoa colectiva
n.º 502413697; data de entrega para depósito: 8/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243844

CONCEPTO � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2235/920604; identificação de pessoa colectiva
n.º 502774037; data de entrega para depósito: 7/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252487

SILVA E BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2490/920908; identificação de pessoa colectiva
n.º 502831715; data de entrega para depósito: 7/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252568

MMLB � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 536/990630-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504767488; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668508

SADICEC � MÁQUINAS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1606/900103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502263822; data de entrega para depósito: 15/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

25 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10213325

SERRALHARIA SIAVON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 641/820701; identificação de pessoa colectiva
n.º 501316230; data de entrega para depósito: 15/9/2000.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 44 � 21 de Fevereiro de 20014106-(74)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252592

VIDOR VIII SUB-EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5723/950420; data de entrega para depósito: 5/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

18 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10212698

VIDROPOL � ESTRATIFICADOS
DE FIBRA DE VIDRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 088/730302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500298467; data de entrega para depósito: 24/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10212680

LAVANDARIA DA CAVADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6811/960226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503599166; data de entrega para depósito: 13/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

16 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10253564

DOM � IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2030/920327-Gondomar; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 502730579; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 12668583

A. E M. SILVAS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1936/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502716045; data de entrega para depósito: 29/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

18 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria
Irene Simões do Vale. 10213252

DML � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 492-A/980731; identificação de pessoa colectiva
n.º 502929090; data de entrega para depósito: 3/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243704

RIO SUL � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 242/871001; identificação de pessoa colectiva
n.º 501881913; data de entrega para depósito: 30/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243712

SECAMO � IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3860/931121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501178150; data de entrega para depósito: 30/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243720

SECAMO � IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3860/931121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501178150; data de entrega para depósito: 3/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243739

MAUNEL A. P. DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 591/860820; identificação de pessoa colectiva
n.º 501706666; data de entrega para depósito: 7/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243755

ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 251/580116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500013357; data de entrega para depósito: 11/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243747
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TRAJECTO IDEAL � REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 280/991215; data de entrega para depósito: 21/8/
2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243763

SOFREZA � SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6170/950822; identificação de pessoa colectiva
n.º 503485330; data de entrega para depósito: 30/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243771

O. A. T. � OCIDENTAL ARTE EM TAPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 716/990806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504537121; data de entrega para depósito: 21/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212558

MANUEL CARNEIRO & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 981/991011; identificação de pessoa colectiva
n.º 504586513; data de entrega para depósito: 8/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212507

TRANSPORTADORA CENTRAL DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4455/940426; identificação de pessoa colectiva
n.º 502793805; data de entrega para depósito: 27/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212493

JOSÉ PASSOS � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6159/950818; identificação de pessoa colectiva
n.º 503484849; data de entrega para depósito: 4/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212485

SVS � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6929/960325; identificação de pessoa colectiva
n.º 503619337; data de entrega para depósito: 3/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212477

PRAFORME � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 869/910605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502277831; data de entrega para depósito: 21/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212469

MEIO FIO � CARPINTARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7584/961011; identificação de pessoa colectiva
n.º 503836095; data de entrega para depósito: 1/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181660

PETROCASTELO � COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES DO CASTELO DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 650/910322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502523093; data de entrega para depósito: 1/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12276090

MOREIRA SOARES E FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 720/900122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502273984; data de entrega para depósito: 12/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252703

TALHO NEVES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 302/890310; identificação de pessoa colectiva
n.º 502120827; data de entrega para depósito: 30/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252690
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CHURRASQUEIRA DE GONDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 5036/941019; identificação de pessoa colectiva
n.º 503079463; data de entrega para depósito: 13/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181784

BID � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BIOQUÍMICA
E IMUNOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3780/931014; identificação de pessoa colectiva
n.º 502654023; data de entrega para depósito: 31/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212213

TIPOGRAFIA VALONGUENSE, EMPRESA
EDITORA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 354/880727; identificação de pessoa colectiva
n.º 502013982; data de entrega para depósito: 6/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252738

F. E. S. � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 295/900329; identificação de pessoa colectiva
n.º 502351349; data de entrega para depósito: 26/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252720

TIPOGRAFIA VALONGUENSE, EMPRESA
EDITORA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 354/880727; identificação de pessoa colectiva
n.º 502013982; data de entrega para depósito: 6/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252746

COLQUÍMICA � INDÚSTRIA
NACIONAL DE COLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 987/701109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500066850; data de entrega para depósito: 28/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252754

TRANSPORTES ALFREDO GANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9127/971211; identificação de pessoa colectiva
n.º 504041398; data de entrega para depósito: 25/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252673

EUROSCAIOLA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 125/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504344900; data de entrega para depósito: 28/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252762

SUPER-MERCADO ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4517/940519; data de entrega para depósito: 3/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

7 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252770

SCUSI � SERVIÇO DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 717/990806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504537091; data de entrega para depósito: 21/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212566

JOSÉ DOMINGOS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 352/680130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500155984.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212574

PAPELARIA LONDRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4927/940913; identificação de pessoa colectiva
n.º 503264393; data de entrega para depósito: 18/7/2000.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212582

ANA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5004/941007; identificação de pessoa colectiva
n.º 503277673; data de entrega para depósito: 18/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1997.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10212590

CURRASQUEIRA DE GONDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5036/941019; identificação de pessoa colectiva
n.º 503079463; data de entrega para depósito: 13/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181806

EURO-ASSESSOR � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7223/960702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503675776; data de entrega para depósito: 8/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181830

TÁXIS FLECHA DO AMIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 012/560111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500421986; data de entrega para depósito: 20/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181849

ANTÓNIO OLIVEIRA E PEREIRA � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9908/980518; data de entrega para depósito: 15/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181857

FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1703/920114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502676744; data de entrega para depósito: 15/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181865

CONSTRUÇÕES FERMORA � FERREIRA
E MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9451/980127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501987215; data de entrega para depósito: 8/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10182004

MANUELINO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 390/980918; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270290; data de entrega para depósito: 15/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

2 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181873

FRANCELINA E EMÍLIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9006/971113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504043200; data de entrega para depósito: 15/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

1 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10181652

BRAZ E RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 457/600629; identificação de pessoa colectiva
n.º 500047847; data de entrega para depósito: 19/9/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10252649

MÓVEIS PAULO SILVA � MOBILIÁRIO
ANTIGO E CONTEMPORÂNEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5138/941121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503302074; data de entrega para depósito: 17/10/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253300
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CARLOS PEREIRA PINTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícu-
la n.º 24 872/800213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501050205; data de entrega para depósito: 29/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253297

MAIACER � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6820/960227; data de entrega para depósito: 8/11/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253289

XLS � ESTUDOS E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7372/960806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253270

TRANSPORTES JOAQUIM VALES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6602/960102; data de entrega para depósito: 28/8/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253262

SODIFENA � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7680/961108; data de entrega para depósito: 17/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10245197

CARDOSO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 782/830411; data de entrega para depósito: 27/7/
2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

6 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10245219

TRIJOLO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 244/980811; data de entrega para depósito: 8/11/
2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10253238

SANTOS & AMADOR � QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6563/951219; data de entrega para depósito: 3/7/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

9 de Novembro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10243836

C. A. D. � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2907/930205-Gondomar; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 502919523; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668451

PARENTOURO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 170/990408-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504722050; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668494

METALÚRGICA S. F. A., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 337/990514-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504696246; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668028

LICÍNIO MADUREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 447/820507-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501251839; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668036
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SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6887/960313-Gondomar; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503608939; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668044

ENGI-ARQUI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3290/930519-Gondomar; identificação de pessoa colectiva
n.º 502999683; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 13668249

CARTEIRAS LASCASAS E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2568/921007-Gondomar; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 502846860; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668710

ROSA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 625/880223-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501964428; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668699

VIEIRA & RATOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 887/820819-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 501312692; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668702

FRASARA � CARPINTARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 243/991206-Gondomar; identificação de pessoa co-
lectiva n.º 504600303; data de entrega para depósito: 28/6/2000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

19 de Outubro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12668540

PÓVOA DE VARZIM

FRANCISCO ALVES QUINTAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 197/730430; identificação de pessoa colectiva n.º 500119112;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/05122000.

Certifico que foi depositada acta, da qual consta a nomeação de
gerência da sociedade em epígrafe.

Nomeados: António de Aguiar Quintas, Manuel Alves de Aguiar
Quintas, Aparício Alves de Aguiar Quintas, Virgínia Alves de
Aguiar Quintas Azevedo Duarte, Abílio de Aguiar Alves Quintas,
Teresa Maria Lima Quintas Ribeiro Ramos, Rui António Lima
Quintas, Maria Martins Lima Quintas, Maria Leonor Mendes Tomé
Quintas, Luís Paulo Maio Quintas, Cristina Maria Alves de Aguiar
Quintas e António Jorge Quintas Duarte Serrano de Araújo.

Data da deliberação: 29 de Maio de 2000.

13 de Dezembro de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10060138

VILA DO CONDE

ICOVILA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2808/20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505216531;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20001211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 7 de Dezembro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda
de Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Joaquim Camilo Nunes da Silva, casado, natural da fre-
guesia de Bougado (São Martinho), concelho de Santo Tirso, re-
sidente na Rua de 25 de Abril, 666, freguesia de Canidelo, con-
celho de Vila do Conde, portador do bilhete de identidade
n.º 2864298, emitido em 16 de Outubro de 1996, pelos Servi-
ços de Identificação Civil do Porto, que na qualidade de presi-
dente do conselho de administração outorga em representação da
sociedade anónima BOAPOR � Sociedade de Investimento
Imobiliário, S. A.,  identificação de pessoa colectiva
n.º 503272647, com sede na Rua de 25 de Abril, 666, fregue-
sia de Canidelo, concelho de Vila do Conde, o capital de
625 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Vila do Conde sob o n.º 2454, no uso dos poderes que
foram conferidos na reunião do conselho de administração de
20 do mês findo, de cuja acta arquivo pública-forma.

A invocada qualidade e demais elementos da sociedade constam
de certidão emitida pela dita conservatória que também arquivo;

2.º Miguel Eduardo Mendes da Silva, casado, natural da fregue-
sia de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa, residente na
Avenida de Baltazar do Couto, 124, 4.º, na cidade de Vila do
Conde, portador do bilhete de identidade n.º 7950630, emitido em
19 de Fevereiro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, que na qualidade de gerente outorga em representação da
sociedade comercial por quotas ICONORTE � Investimentos Imo-
biliários, L.da, identificação de pessoa colectiva n.º 504290061, com
sede na Alameda dos Descobrimentos, 450, do concelho de Vila
do Conde, com o capital de 144 000 000$, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de  Vila do Conde sob o n.º 509, no
uso dos poderes que foram conferidos na reunião da assembleia
geral da sociedade de 20 do mês findo, de cuja acta arquivo
pública-forma.

A invocada qualidade e demais elementos da sociedade constam
de certidão emitida pela dita conservatória que também arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos respectivos bilhe-
tes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre
as sociedades suas representadas um contrato de sociedade comer-
cial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ICOVILA � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Alameda dos Descobrimen-
tos, 450, freguesia e concelho de Vila do Conde.
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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 na compra e venda de bens
imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imo-
biliária. Construção civil, urbanizações e loteamentos, arrendamento
de bens imóveis próprios.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante igual ao do capital social existen-
te à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, competem aos gerentes a nomear na mesma.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos 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

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

c) Havendo exclusão de sócio.
2 � Salvo disposição em contrário, a contrapartida da amorti-

zação será:
I) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
II) No caso das alíneas b) e c), pelo resultado apurado no últi-

mo balanço aprovado.
3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, base-

ada na verificação dos respectivos pressupostos legais e contratuais
e torna-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por ela
afectado.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 60 dias conta-
dos do conhecimento, por algum gerente, do facto que permite  a
amortização.

5 � Salvo disposição em contrário, deliberação dos sócios ou
acordo entre as partes, o pagamento da contrapartida da amor-
tização é fraccionada em quatro prestações semestrais, iguais e
sucessivas, sem qualquer acréscimo de juros ou encargos, com
vencimento, a primeira decorridos 30 dias da deliberação da
amortização.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11112166

IMOSOBOA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2809/20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505238101;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20001211.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 7 de Dezembro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida

do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Joaquim Camilo Nunes da Silva, casado, natural da fregue-
sia de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa, residente na
Avenida de 25 de Abril, 666, freguesia de Canidelo, concelho de
Vila do Conde, portador do bilhete de identidade n.º 2864298,
emitido em 16 de Outubro de 1996, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil do Porto, que outorga em representação da sociedade
anónima BOAPOR � Sociedade de Investimento Imobiliário, S.
A., identificação de pessoa colectiva n.º 503272647, com sede na
Rua de 25 de Abril, 666, freguesia de Canidelo, concelho de Vila
do Conde, o capital de 625 000 000$, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Vila do Conde sob o n.º 2454, na quali-
dade de presidente do conselho de administração, com os necessá-
rios poderes para este acto, para formalizar o deliberado na reunião
do conselho de administração realizada em 20 de Novembro últi-
mo, de cuja acta arquivo pública-forma;

2.º Miguel Eduardo Mendes da Silva, casado, natural da fregue-
sia de Bougado (São Martinho), concelho de Santo Tirso, residen-
te na Avenida de Baltazar do Couto, 124, 4.º, na cidade de Vila
do Conde, portador do bilhete de identidade n.º 7950630, emitido
em 19 de Fevereiro de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil
do Porto, que outorga em representação da sociedade comercial por
quotas SOCONORTE � Imobiliária, L.da, identificação de pessoa
colectiva n.º 502393033, com sede na Alameda dos Descobrimen-
tos, 450, do concelho de Vila do Conde, com o capital de
10 000 000$, matri-culada na competente Conservatória do Regis-
to Comercial sob o n.º 1510, na qualidade de gerente, com os ne-
cessários poderes para este acto, para formalizar o deliberado na
reunião da assembleia geral realizada em 20 de Novembro último,
de cuja acta arquivo pública-forma.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos respectivos bilhe-
tes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre
as sociedades suas representadas um contrato de sociedade comer-
cial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOSOBOA � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Alameda dos Descobrimen-
tos, 450, freguesia e concelho de Vila do Conde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar agências, sucursais, delegações ou outras formas locais de
representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens
imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imo-
biliária, construção civil; urbanizações e loteamentos; arrendamento
de bens imóveis próprios.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 125 000 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Por deliberação dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital a cada um dos sócios até ao limite do ca-
pital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livremente permiti-
da, carecendo as demais de autorização da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar as quotas, nos
seguintes casos:

a) Precedendo acordo com o respectivo titular;
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b) Em caso de arrolamento, penhora ou inclusão em massa falida
ou insolvente e por dissolução de qualquer das sócias;

c) Havendo exclusão de sócio.
2 � Salvo disposição em contrário, a contrapartida da amorti-

zação é:
I) No caso da alínea a), o valor acordado entre as partes;
II) No caso das alíneas b) e c), pelo resultado apurado no últi-

mo balanço aprovado.
3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, base-

ada na verificação dos respectivos pressupostos legais e contratuais
e torna-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por ela
afectado.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 60 dias conta-
dos do conhecimento, por algum gerente, do facto que permite  a
amortização.

5 � Salvo disposição legal em contrário, deliberação dos sócios
ou acordo entre as partes, o pagamento da contrapartida da amor-
tização é fraccionado em quatro prestações semestrais, iguais e su-
cessivas, sem qualquer acréscimo de juros ou encargos, com ven-
cimento, a primeira decorridos 30 dias da deliberação da amortização,
e ainda quando, por qualquer motivo, tenha de proceder-se à sua
arrematação, adjudicação ou venda em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11112174

SANTARÉM
ALPIARÇA

CULTINDÚSTRIA � COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 334/
20010118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20010118.

Certifico que entre Luís Filipe Cravina Teixeira e Gonçalo Nuno
Barreiro Pereira, ambos solteiros, maiores, residentes na Rua de
Manuel Paciência Gaspar, 237, freguesia e concelho de Alpiarça,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação CULTINDÚSTRIA � Co-
mercialização Produtos Agrícolas, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Paciência
Gaspar, 237, freguesia e concelho de Alpiarça.

2 � A criação de formas locais de representação em concelho
limítrofe do concelho da sede não dependerá de deliberação dos
sócios.

3.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e transfor-
mação de produtos agrícolas, pecuários e alimentares e no comér-
cio de importação e exportação.

4.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
22 500 euros pertencente ao sócio Luís Filipe Cravina Teixeira, e
outra de 2500 euros do sócio Gonçalo Nuno Barreiro Pereira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante correspondente ao capital social.

5.º

A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento da socie-
dade.

6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de
morte, interdição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamen-
to ou penhora da quota, de cessão de quotas sem o prévio con-
sentimento e de falta de cumprimento de obrigação de presta-
ções suplementares.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado.

7.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio
Gonçalo Nuno Barreiro Pereira, que desde já fica designado
gerente.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 08214522

CONSTRUÇÕES VIOLANTE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 335/
20010123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010123.

Certifico que entre José Manuel Duarte Costa Violante e Luísa
Maria Mendes Botas Violante, casados entre si na comunhão ge-
ral, e residentes em Fazendas de Almeirim, Almeirim, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Violante & Costa, L.da,
durará por tempo indeterminado e tem a sua sede na Rua de 25 de
Abril, 17, Frade de Baixo, Alpiarça.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

§ único. Mediante deliberação social, os sócios poderão fazer su-
primentos à sociedade e poder-lhes-ão ser exigidas prestações su-
plementares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, bastando
uma assinatura a obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, mas depende do con-
sentimento da sociedade e dos restantes sócios no caso de cedên-
cia a terceiros.

§ único. A sociedade tem preferência em primeiro lugar na aqui-
sição da quota, que poderá ser diferida aos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o sócio;
b) Quando a quota seja objecto de arresto, penhora ou qualquer

providência ou apreensão judicial;
c) Quando qualquer sócio violar o pacto social ou culposamente

praticar actos lesivos do interesse da sociedade.
§ 1.º No caso da alínea a), o valor da amortização será acorda-

do com o sócio.
§ 2.º Nos demais casos o valor nominal da quota.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 08214530

CARTAXO

TRIAPOIO � METALOMECÂNICA E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1225/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503585114; data de
anotação: 290600.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11193794

LIDADOR � CAFÉ-PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1052/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502961015; data de
anotação: 290600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11193832

DEUCERTO � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504352105; data de anotação:
260700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227567

CRESPO & FILIPE � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1279/
961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503757772; data de
anotação: 280700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11193913

TRANSPORTADORA DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1234/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503597341; data de
anotação: 301000.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227583

MORGADO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 546/
830909; identificação de pessoa colectiva n.º 501059520; data de
anotação: 290600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227800

LUSO GRANALHAGEM � DECAPAGEM
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1501;
identificação de pessoa colectiva n.º 503375012; data de anotação:
131100.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227575

TOSCANA � VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1120/
920316; identificação de pessoa colectiva n.º 502726121; data de
anotação: 300600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227966

CARLOS BATISTA PÊGO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 545/
830817; identificação de pessoa colectiva n.º 501437843; data de
anotação: 200700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227931

METALGRUPO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E MONTAGENS METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 402/
790702; identificação de pessoa colectiva n.º 500860092; data de
anotação: 290600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227974

OPTIVIDRO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1464/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503572659; data de
anotação: 180500.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227990

METAL 3 � FABRICO, MONTAGENS E REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 630/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501755837; data de
anotação: 151100.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1998.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11226656
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NEPER � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1200/
950719; identificação de pessoa colectiva n.º 501257454; data de
anotação: 300600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227940

TRANSPORTES E. J. VENÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1222/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503584622; data de
anotação: 210700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227699

CARVALHO & FERREIRA � EQUIPAMENTOS
E PEÇAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 988/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502799994; data de
anotação: 200700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227672

CORTININHA E COMPANHIA � COMÉRCIO
DE CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1381/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504159364; data de
anotação: 240700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227613

FABRIMONTA � METALOMECÂNICA
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 955/
920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502753811; data de
anotação: 290600.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11193948

JORGE HONÓRIO DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 252/
740329; identificação de pessoa colectiva n.º 500153906; data de
anotação: 050700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11193883

SOCIALVINHOS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE VINHOS DO CARTAXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 134/
610424; identificação de pessoa colectiva n.º 500202052; data de
anotação: 240700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227907

JOSÉ REIS & ANTÓNIO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 590/
850614; identificação de pessoa colectiva n.º 501505954; data de
anotação: 100700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227869

CARREIRA & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 885/
910319; identificação de pessoa colectiva n.º 502538171; data de
anotação: 100700.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 1999.

15 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
11227834

TOMAR

MIGUEL GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1907;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505223210; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 21/17012001.

Certifico que entre Maria Idalina dos Santos Martins Marques
Gomes e marido, Luís António Marques Gomes, casados na comu-
nhão de adquiridos, e Paulo Miguel dos Santos Gomes, solteiro,
maior, todos moradores em Tomar, na Rua do Engenheiro
Bourdain, 5, 3.º, direito, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Gomes & Gomes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro
Bourdain, 5, 3.º, direito, freguesia de Tomar (Santa Maria dos
Olivais), concelho de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, pinturas de
edifícios, comércio de tintas, vernizes e de outros produtos relaci-
onados com a actividade.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais
de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
ria Idalina dos Santos Martins Marques Gomes e Paulo Miguel dos
Santos Gomes, e uma de 1000 euros, pertencente ao sócio Luís An-
tónio Marques Gomes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares,
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 12558664

ROUTEPARK � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1908;
identificação de pessoa colectiva n.º 505026120; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/18012001.

Certifico que entre João Manuel Ventura Teodósio, casado com
Maria Deolinda Ferreira Teodósio na comunhão de adquiridos, mo-
rador na Rua de São João, 22, Casais Castelos, Riachos, Torres
Novas; Cidália Ferreira Teodósio da Fonseca, casada com Antó-
nio Francisco Monteiro da Fonseca na comunhão de adquiridos,
morador no dito lugar de Casais Castelos, e Gilberto Ferreira Teo-
dósio, solteiro, maior, morador no mesmo lugar, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ROUTEPARK � Restaurante, L.da,
tem a sua sede na Rua de São João, 18, no lugar de Roda Grande,
freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

§ único. Por deliberação da gerência, independentemente do con-
sentimento da assembleia geral poderá a sede da sociedade ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou de
concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delegações ou outra
forma de representação em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante e servi-
ços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, duas, no valor de
2500 euros, pertencentes uma à sócia, Cidália Ferreira Teodósio da
Fonseca, e outra ao sócio, Gilberto Ferreira Teodósio, e uma de
100 euros, pertencente ao sócio João Manuel Ventura Teodósio.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 50 000 euros e restituídos quando for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois ou mais ge-
rentes, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto, desde já nomeados gerentes os sócios,
Cidália Ferreira Teodósio da Fonseca, João Manuel Ventura Teo-
dósio e Gilberto Ferreira Teodósio.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse es-
tabelecimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às
actividades da sociedade, bem como os de compra e venda, para e
da sociedade, de veículos automóveis, e representá-la em juízo e
fora dele, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for
incluída em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio, ou
quando fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consentimen-
to da sociedade.

2 � A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência, a cessão a es-
tranhos carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade participar em agrupamentos complementares de
empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas, por deli-
beração dos sócios.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 12558656

GABINETE LOURENÇO GOMES � PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1068;
identificação de pessoa colectiva n.º 502429178.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 1999, e respecti-
vos documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do
Código do Registo Comercial.

22 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 12558648

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

CASTELO BRANCO & MEDEIROS, L.DA

Sede: Olival Queimado, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 283/860327; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/160101.
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Certifico que Maria da Purificação de Sousa Correia, Ana Paula
de Sousa Correia, Isabel Alexandra de Sousa Correia e Rosa Cris-
tina de Sousa Correia Patronilho, renunciaram à gerência da socie-
dade supra em 20 de Dezembro de 2000.

22 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10386866

JOÃO TELES ANTUNES & SOBRINHOS, L.DA

Sede: Largo Campos Valdez, 13 e 15, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 88/661028; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/010117.

Certifico que Maria Emília Gorina Duarte Teles Antunes, ces-
sou funções de gerente da sociedade supra, por óbito, em 11 de
Maio de 1999.

23 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10386874

BARREIRO

UNISTOMA � UNIDADE DE ESTOMATOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2664;
identificação de pessoa colectiva n.º 504697609; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 10/001129.

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2000, do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi alterado o con-
trato da sociedade em epígrafe, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNISTOMA � Unidade de
Estomatologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Escola dos Fu-
zileiros Navais, 105, Quinta da Lomba, freguesia de Santo André,
concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médi-
cos de estomatologia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas, uma
do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio António
Fernando Nunes Burrinha e duas iguais do valor nominal de
500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Mena
Martins Andrade e Januário António Mendes Burrinha.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � É gerente o sócio António Fernando Nunes Burrinha, já
designado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

22 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 11035714

GRÂNDOLA

PRAIA OCEÂNICA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Praça de D. Jorge, 13, Grândola

Capital social: 100 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 366;
identificação de pessoa colectiva n.º 504136968; data de apresen-
tação: 170400.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1998.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344729

CARSERRA ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Rua da Azinheira, 4, Bairro de São João, Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 504136780; data de apresen-
tação: 260400.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
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nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, referen-
tes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa Maria
Coutinho Lopes Moreira. 12344648

NACIOLINDA LUCRÉCIA & FILHOS, L.DA

Sede: Lagoa, Melides, Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 140;
identificação de pessoa colectiva n.º 502470984; data de apresen-
tação: 260400.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344656

MARIA TERESA BENGALINHA, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 31, Grândola

Capital social: 1 200 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 400;
identificação de pessoa colectiva n.º 504666215; data de apresen-
tação: 190600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344672

CONTAGRÂNDOLA � CONTABILIDADE,
SERVIÇOS DE GRÂNDOLA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Pereira Barradas, 8, rés-do-chão,
Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 503067180; data de apresen-
tação: 190600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344664

FUNDIARTE � FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIOS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Fontainhas, Melides, Grândola

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 47;
identificação de pessoa colectiva n.º 501892761; data de apresen-
tação: 190600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344699

PERVIT � TECIDOS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 13, Grândola

Capital social: 602 410$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 155;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576243; data de apresen-
tação: 210600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344710

V. & V. � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de João de Freitas Branco, 32, Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 372;
identificação de pessoa colectiva n.º 504287168; data de apresen-
tação: 230600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344702

RAMIRO GONÇALVES � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Posto de Abastecimento Mobil, Estrada Nacional
n.º 120, quilómetro 17,5, Grândola

Capital social: 30 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 503764140; data de apresen-
tação: 230600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344745

TRANSPORTES DE MERCADORIAS DO MAR AZUL, L.DA

Sede: Melides, Grândola

Capital social: 10 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503857165; data de apresen-
tação: 260600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344753

AUTO TÁXIS CENTRAL MELIDENSE, L.DA

Sede: Aldeia de Melides, Melides, Grândola

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 89;
identificação de pessoa colectiva n.º 500461996; data de apresen-
tação: 260600.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344761

CORTIÇAS AUGUSTO, L.DA

Sede: Aldeia Nova de São Lourenço, Grândola

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554758; data de apresen-
tação: 260600.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva a acta e demais documentos exigíveis
nos termos do artigo 42.º do Código do Registo Comercial, refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Conservadora Interina, Teresa
Maria Coutinho Lopes Moreira. 12344770

SANTIAGO DO CACÉM

CASA AGRÍCOLA FELIZ CAMACHO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, 11-A, 1.º,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 759/951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503544167.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
27 de Dezembro de 2000, com a entrada n.º 1.

Conferido, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154469

PRESTÍGIO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Bairro 98 Fogos, bloco C-3, loja 2, Vila Nova de
Santo André, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 825/961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503757799.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
27 de Dezembro de 2000, com a entrada n.º 2.

Conferido, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154477

CANDEIAS & DIAS, L.DA

Sede: Cruz Cardeira, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 321/860124; identificação de pessoa colectiva n.º 501639586.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
27 de Dezembro de 2000, com a entrada n.º 3.

Conferido, está conforme.

8 de Janeiro de 2001. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154493

GABINETE M. BALTAZAR � CONTABILIDADES, L.DA

Sede: Bairro Pôr do Sol, bloco 14-B, Módulo Norte, Vila
Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 834/970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503817791;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20001228.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Nomeado gerente o sócio António José Ferreira Baltazar, ca-
sado.

Data da deliberação: 4 de Dezembro de 2000.

Conferido, está conforme.

10 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154515

CLÍNICA DENTÁRIA DA COSTA VICENTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 895/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504108913;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 3 e 4/20001227.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções da gerente Lucinda Machado Leite, por re-
núncia, em 12 de Dezembro de 2000.

Foi aumentado o capital social de 400 000$ para 1 100 000$,
sendo o aumento de 700 000$ realizado em dinheiro e subscrito
com novas entradas de capital de 680 000$ e 20 000$, respectiva-
mente, pelos sócios abaixo indicados, e alterado o contrato de so-
ciedade quanto aos seus artigos 3.º e 6.º, que ficaram com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é o de
1 100 000$, sendo representado por duas quotas assim distribuídas:
uma de 880 000$, pertencente à sócia Teresa Filipe Ramos
Palmeiro Bila, e outra de 220 000$, pertencente ao sócio Arman-
do Manuel Ferreira Bila.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um gerente, que a
obrigará.

2 � É gerente a sócia Teresa Filipe Ramos Palmeiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154507

SOCOPERES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PERES, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 40,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1052/010119; identificação de pessoa colectiva n.º P505289318
(provisório); inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010119.

Certifico que foi registado o contrato da sociedade em epígrafe,
constituído por Fernando Manuel Pereira Costa Nunes Peres, ca-
sado com Maria João Banha Alves da Mata Nunes Peres no regime
da comunhão de adquiridos, Maria João Banha Alves da Mata
Nunes Peres, casada com o referido Fernando Manuel Pereira Costa
Nunes Peres, Maria Filomena Pereira Costa Peres Martins, casada
com Paulo Fernando Rala Ferreira Martins no regime da comunhão
de adquiridos, e Paulo Fernando Rala Ferreira Martins, casado com
a referida Maria Filomena Pereira Costa Peres Martins, por escri-
tura de 16 de Janeiro de 2001, exarada a fl. 92 do livro n.º 118-F,
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do Cartório Notarial de Santiago do Cacém, que se rege pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCOPERES � Sociedade de
Construções Peres, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes
da Grande Guerra, 40, na freguesia e concelho de Santiago do
Cacém.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar ou encerrar agências, filiais, dele-
gações, sucursais ou outras formas de representação no País ou no
estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, sem-
pre que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular ser declarado falido, insolvente, interdito ou

inabilitado por sentença judicial transitada em julgado ou sendo
pessoa colectiva, ter sido dissolvido;

c) Infracção às normas, legais ou estatutárias, que regem a ces-
são de quotas.

5.º

Salvo acordo em contrário, o preço da amortização da quota ad-
quirida nos casos previstos no artigo 4.º, será o que, pelo último
balanço aprovado, corresponder ao valor nominal, acrescido da
parte proporcional das reservas.

6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de dois gerentes.
2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios, Fer-

nando Manuel Pereira Costa Nunes Peres e Paulo Fernando Rala
Ferreira Martins.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas em conjunto dos
dois gerentes; basta, porém, a assinatura de qualquer um deles para
actos de mero expediente.

4 � Havendo divergências sobre determinado acto, o caso será
decidido por deliberação dos sócios.

7.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre os sócios,
seus descendentes e respectivos cônjuges, dependendo do consen-
timento da sociedade a cessão a estranhos.

2 � No caso de cessão a estranhos, a sociedade em primeiro lu-
gar e os sócios em segundo, terão direito de preferência.

8.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos alheios ao objecto da sociedade, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

9.º

Mediante deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
20 000 000$, nas condições a definir em assembleia geral, convo-
cada para o efeito.

Conferi e está conforme com o original.

22 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154566

GESTÃO MAIS � CONSULTORIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Rua do Hospital, 1, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 411/881121; identificação de pessoa colectiva n.º 502066539.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
9 de Janeiro de 2001, com a entrada n.º 1.

Conferido, está conforme.

19 de Janeiro de 2001. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10154540

GONÇALVES, ALFREDO E MATOS, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 53,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 285/820707; identificação de pessoa colectiva n.º 501295526;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 6 e 7; números
e data das apresentações: Of. 3, 4, 5/20010116.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente Alfredo Cesário Rodrigues
Buraca, por renúncia, em 9 de Janeiro de 2001.

Nomeada gerente a sócia Maria Pereira Ferreira de Matos.
Data da deliberação: 10 de Janeiro de 2001.
Foi aumentado o capital social de 810 000$ para 8 100 000$,

sendo o aumento de 7 290 000$, com a seguinte proveniência:
247 450$ por incorporação de reservas legais, 6 784 980$70 por in-
corporação de reservas livres e 257 569$30 em dinheiro; em rela-
ção ao aumento operado através da incorporação de reservas o va-
lor de cada quota é aumentado no proporção do seu valor nominal
e em relação ao aumento em dinheiro, é subscrito em partes iguais,
pelos sócios a seguir indicados, e alterado o contrato de sociedade
quanto ao seu artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 8 100 000$, repre-
sentado por três quotas, assim distribuídas: uma, com o valor no-
minal de 2 700 000$, pertencente à sócia Maria Pereira Ferreira de
Matos, outra de 2 700 000$, pertencente ao sócio Francisco Inácio
de Matos, e outra de 2 700 000$, pertencente aos sócios Maria
Pereira Ferreira de Matos e Francisco Inácio de Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Foi conferido e está conforme com o original.

18 de Janeiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10154531

AGRO-HORTOFLORICULTURA VAN LIEROP PORTUGAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte Vale Ruivo Pequeno, Cercal do Alentejo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 975/990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504633333.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
1999, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
5 de Janeiro de 2001, com a entrada n.º 1.

Conferido, está conforme.

16 de Janeiro de 2001. � Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 10154523



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 44 � 21 de Fevereiro de 2001 4106-(89)

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

GASPAR FERNANDES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 106;
identificação de pessoa colectiva n.º 500356742; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/010111.

Certifico que Ana Paula Calçada Fernandes Reis, cessou funções
de gerente, em 8 de Janeiro de 2001, por renúncia.

17 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757601

BARROCAS, BARROCAS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 605/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504403885; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 3 e 4/001218.

Certifico que José Henrique Machado Barrocas, cessou funções
de gerente, em 11 de Dezembro de 2000, por renúncia, na socie-
dade em epígrafe, e que por escritura lavrada na mesma data, a fl.
43 do livro n.º 40-D, do Cartório Notarial de Caminha, foi altera-
do o contrato da sociedade, tendo, em consequência, os artigos 3.º,
4.º e 5.º, passado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 000$, e corresponde à soma de duas
quotas de 525 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José António Rodrigues e Jorge Alexandre Machado Barrocas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, são ne-
cessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes; porém, nos ac-
tos de mero expediente basta a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757555

ABEL NARCISO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 221;
identificação de pessoa colectiva n.º 501411394; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
5 e 6/001221.

Certifico que Abel Narciso Jorge e Cândida Rosa Bouça, cessa-
ram funções de gerentes, em 7 de Dezembro de 2000, por renún-
cia e por escritura lavrada no mesmo dia, a fl. 37, do livro n.º 40-
-D, do Cartório Notarial de Caminha, foi redenominado o capital
e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, nos artigos 3.º e 5.º,
tendo sido aditado um § único ao artigo 3.º, e um parágrafo ao
artigo 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 398 euros e 95 cêntimos, e corresponde à soma de quatro quo-
tas, sendo uma no valor nominal de 99 759 euros e 58 cêntimos,
pertencente ao sócio Abel Narciso Jorge e três no valor nominal
de 49 879 euros e 79 cêntimos cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Cândida Rosa Bouça, António Manuel da Costa Frei-
tas e José Augusto Bouça Jorge.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

...................................................................................................

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for decidido em assembleia geral, fica a cargo dos sócios
António Manuel da Costa Freitas e de José Augusto Bouça Jorge,
que desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, vender, tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Vender ou comprar viaturas automóveis, podendo assinar os
competentes contratos de leasing;

c) Obter empréstimos pelo prazo e condições que entenderem
convenientes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura conjun-
ta dos gerentes.

§ 3.º Os documentos de mero expediente podem ser assinados
por qualquer um dos gerentes.

§ 4.º Fica vedado aos gerentes intervir, em nome da sociedade,
em fianças, abonações ou outros negócios estranhos à sociedade.

§ 5.º Qualquer dos sócios poderá delegar em quem entender,
todos ou parte dos poderes de gerência, por meio de mandato em
forma legal, desde que todos os sócios estejam de acordo.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757547

GALATEA � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 390/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502611375; data de
apresentação: 001221.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1998.

15 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757539

B. M. � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 665/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º P505237334; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010119.

Certifico que entre Maria João Novo de Lima e Lemos Guedes
Lousa, Maria Helena Oliveira de Victória Pereira e Beatriz Lopes
Reis Lourenço da Chão foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma B. M. � Comércio de Mobili-
ário e Decoração, L.da, tem a sua sede na Casa das Muralhas, E,
freguesia de Vilarelho, concelho de Caminha.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de mobiliário e outros artigos de decoração.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um das re-
feridas sócias, Maria João Novo de Lima e Lemos Guedes Lousa,
Maria Helena Oliveira de Victória Pereira e Beatriz Lopes Reis
Lourenço da Chão.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias, Maria João
Novo de Lima e Lemos Guedes Lousa e Beatriz Lopes Reis Lou-
renço da Chão.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Quando recaia sobre a quota penhora, arresto ou arrolamento
e ainda por qualquer outro motivo, tenha de proceder-se à sua ven-
da judicial ou arrematação em processo judicial, administrativo ou
fiscal;

b) Por acordo com o seu titular.
2 � Nos casos de amortização previstos na alínea a) supra, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resul-
tar do balanço especialmente elaborado para o efeito, com referên-
cia à data do facto que der lugar à amortização.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757644

"TECNIMPULSO � TRABALHOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 258/
870428; identificação de pessoa colectiva n.º 501816895; data da
apresentação: 001222.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 1999.

17 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757571

CONSTRUÇÕES J. A. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 260;
identificação de pessoa colectiva n.º 501835016; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
2 e 5/010108.

Certifico que Armindo Lopes Afonso, cessou funções de geren-
te, em 21 de Dezembro de 2000, por renúncia, e por escritura la-
vrada no mesmo dia, a fl. 60, do livro n.º 41-D, do Cartório Nota-
rial de Caminha, foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, em 602 410$ em dinheiro, passando a ser de 5000 euros,

tendo o contrato de sociedade sido alterado, nos seus artigos 1.º,
3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções J. A. S., L.da, e
tem a sua sede na Quinta dos Francos, na Rua da Igreja, freguesia de
Cristelo, deste concelho, podendo mudar a sua sede para qualquer
outro ponto do País.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
dividido em três quotas: uma de 3700 euros do sócio José António
Santos Dias e duas de 650 euros cada uma, de cada um dos sócios,
Carlota Maria Ferreira Martins de Sá e José Miguel Mota dos Santos
Dias.

2 � Por deliberação unânime, poderá ser deliberada a realização
de prestações suplementares de capital até ao limite de 250 000 eu-
ros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete apenas ao sócio,
José António Santos Dias, a quem é atribuído um direito especial à
gerência.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
indispensável a assinatura do gerente José António dos Santos Dias.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 01757598

MONÇÃO

PHARMABOLAN � ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 479/
980827; identificação de pessoa colectiva n.º 504241257.

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

Conferida e está conforme.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373013

TRANSPORTES CENTRAIS SANTA EULÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 227/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 500560196.

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

Conferida e está conforme.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13372890

LAMEIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 342/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502979828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373196
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COSTA CAMPOS & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 404/
960116; identificação de pessoa colectiva n.º 503576859.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373129

BARBEITOS, TEIXEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 357/
931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503111732.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373110

CUNHA & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 502/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504465759.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373102

ANTÓNIO DE FREITAS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 151/
791226; identificação de pessoa colectiva n.º 500946949.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373650

DANTAS & PÁRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 2/
2000216; identificação de pessoa colectiva n.º 500469644.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 1999.

Conferida e está conforme.

29 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 13373625

VIANA DO CASTELO

CONSULTÓRIO DE RADIOLOGIA � JOÃO
CARLOS ALVES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2162; identificação de pessoa colectiva n.º 503832952.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451960

MIGUEL ALEXANDRE, PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 948; identificação de pessoa colectiva n.º 501674713.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445502

MOREIRA & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1233; identificação de pessoa colectiva n.º 502146591.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445332

MOREIRA & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1233; identificação de pessoa colectiva n.º 502146591.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445324

JOÃO RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2041; identificação de pessoa colectiva n.º 503637246.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445340

JOÃO RODRIGUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2041; identificação de pessoa colectiva n.º 503637246.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445359

CONSTRUTORA GOMES MATIAS
RODRIGUES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 502598859.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445375

CONSTRUTORA GOMES MATIAS
RODRIGUES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 502598859.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445367

CADAMCER � TELECOMUNICAÇÕES
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2160; identificação de pessoa colectiva n.º 503832910.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451928

IRMÃS PASSOS MACIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2493; identificação de pessoa colectiva n.º 504373056.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451910

CIBERFISCO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1364; identificação de pessoa colectiva n.º 502360054.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451901

QUEIRÓS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1901; identificação de pessoa colectiva n.º 503412767.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451898

NAIV � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2426; identificação de pessoa colectiva n.º 504294490.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451880

JOSÉ LOUREIRO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2401; identificação de pessoa colectiva n.º 504257056.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451871

BANDEIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1785; identificação de pessoa colectiva n.º 503210170.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451863

LOPES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501229540.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451855

RAIMUNDO MARTINS DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 341; identificação de pessoa colectiva n.º 500400075.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451510

VMT � VESTUÁRIO MANUFACTURAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2315; identificação de pessoa colectiva n.º 504117181.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445308

TERRA & ENES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1253; identificação de pessoa colectiva n.º 502191880.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445294

PEREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 335; identificação de pessoa colectiva n.º 500395225.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445286

MARTINS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1730; identificação de pessoa colectiva n.º 503137545.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445278
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FERNANDES TORRES & FERNANDES,
INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1793; identificação de pessoa colectiva n.º 503228877.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445260

HIPERLAR, UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1165; identificação de pessoa colectiva n.º 502058137.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445251

SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES
DE ANTÓNIO ROCHA LIMA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2490; identificação de pessoa colectiva n.º 504378082.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445243

VASCONCELOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1564; identificação de pessoa colectiva n.º 502732059.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445235

CONSTRUSPORT � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2458; identificação de pessoa colectiva n.º 504375954.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445227

MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2048; identificação de pessoa colectiva n.º 503654450.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445219

MEIREIS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 766; identificação de pessoa colectiva n.º 501338713.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445200

FERRAGENS ANSELMO & SERAFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1688; identificação de pessoa colectiva n.º 503021474.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445197

LEANDRO MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2118; identificação de pessoa colectiva n.º 503752681.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450069

CAFÉ VITRAL DE SILVA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2241; identificação de pessoa colectiva n.º 503971111.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445405

QUINTA DAS VELHAS � CENTRO HÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1782; identificação de pessoa colectiva n.º 503294020.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445413

CUNHA AMORIM & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1104; identificação de pessoa colectiva n.º 501952969.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445421

NEIVATEX � CONFECÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 834; identificação de pessoa colectiva n.º 501434020.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445430

LEANDRO MARTINS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1272; identificação de pessoa colectiva n.º 502221895.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445448
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PALTI � PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1287; identificação de pessoa colectiva n.º 502245166.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445464

JOSÉ PASTOR & TIAGO MANUEL, FOTO DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2026; identificação de pessoa colectiva n.º 503622354.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445456

ROGÉRIO & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1003; identificação de pessoa colectiva n.º 501768459.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445472

REPROVIANA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2233; identificação de pessoa colectiva n.º 503945889.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445480

COSTA & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 719; identificação de pessoa colectiva n.º 501238646.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451847

ELSA & PINTO MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2367; identificação de pessoa colectiva n.º 504209078.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451839

DIMA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1484; identificação de pessoa colectiva n.º 502579439.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451820

J. J. E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1877; identificação de pessoa colectiva n.º 503370320.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451812

ANTÓNIO BRANCO PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 447; identificação de pessoa colectiva n.º 500679312.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451804

JANELMÓVEL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 661; identificação de pessoa colectiva n.º 501193600.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451790

TOBOR � ACESSÓRIOS DE BORRACHA
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 694.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451782

VIDARTUR, EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2074; identificação de pessoa colectiva n.º 503691836.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451774

F. V. � FERRAGENS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 551; identificação de pessoa colectiva n.º 500851492.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451944

FELGUEIRAS, RAMOS & FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 706; identificação de pessoa colectiva n.º 501226311.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451936
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PASTELARIA BROA DE MEL
DE MORENO & ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 954; identificação de pessoa colectiva n.º 501678824.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451570

RIBEIROS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 703; identificação de pessoa colectiva n.º 501255826.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451561

TALHO MODERNO � COMÉRCIO
DE CARNES VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 942; identificação de pessoa colectiva n.º 501645144.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451588

DOMINGOS CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 930; identificação de pessoa colectiva n.º 501641661.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451596

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
DE VIANA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2285; identificação de pessoa colectiva n.º 504059505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451600

VIANIMAGEM � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS POR TELERADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2195; identificação de pessoa colectiva n.º 503892858.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451952

JOÃO CARLOS COSTA � DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1107; identificação de pessoa colectiva n.º 501956727.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451979

TRANSPORTES LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1980; identificação de pessoa colectiva n.º 500485100.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451987

A PENETRA � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2135; identificação de pessoa colectiva n.º 503774405.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445189

GALPEDRAS � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PEDRAS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 733; identificação de pessoa colectiva n.º 501272321.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451677

JOSÉ SOUSA ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2614; identificação de pessoa colectiva n.º 501677810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451685

BARROSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 332; identificação de pessoa colectiva n.º 500322325.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451693

ESTRELA DO MINHO � PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1567; identificação de pessoa colectiva n.º 502740531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451707
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RAMOS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2028; identificação de pessoa colectiva n.º 503622397.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451715

INÁCIO & ESTÊVÃO � CENTRO
DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2417; identificação de pessoa colectiva n.º 504294105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451723

OLIVEIRA & CASTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451731

VIANATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2482; identificação de pessoa colectiva n.º 504373692.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451740

CARPINTARIA VIANAFRANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2511; identificação de pessoa colectiva n.º 504465813.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451758

HORTA & MARTINS � SOCIEDADE
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1352; identificação de pessoa colectiva n.º 502338911.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450654

DELNAS CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2500; identificação de pessoa colectiva n.º 504413635.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450646

VIANA CARNES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1029; identificação de pessoa colectiva n.º 501822283.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450638

MANUEL & ALBANO MEIXEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1250; identificação de pessoa colectiva n.º 502187158.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450620

JOSÉ ANTÓNIO PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1170; identificação de pessoa colectiva n.º 502061057.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450611

ELECTRO-COI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1096; identificação de pessoa colectiva n.º 501933077.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450603

AVICÓPIA � COMUNICAÇÕES,
INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1515; identificação de pessoa colectiva n.º 502643218.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450590

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA � DAVID SOUSA
& FIDALGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1846; identificação de pessoa colectiva n.º 503309699.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450581

CANALIZAÇÕES IRMÃOS AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1011.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445960
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PETROZELO � PETRÓLEOS DE PORTUZELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1863; identificação de pessoa colectiva n.º 503351121.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445952

ROCHIBER � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1878; identificação de pessoa colectiva n.º 503467618.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445936

JOSÉ DA FONTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1749; identificação de pessoa colectiva n.º 503154873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445928

JOSÉ DA FONTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1749; identificação de pessoa colectiva n.º 503154873.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445910

FERRAZ & AZEVEDO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2429; identificação de pessoa colectiva n.º 504294563.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450360

FERRAZ & AZEVEDO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2429; identificação de pessoa colectiva n.º 504294563.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450352

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450344

MONTE CRASTO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2064; identificação de pessoa colectiva n.º 503672718.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450336

MECANIFOZ, REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1203; identificação de pessoa colectiva n.º 502098384.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

30 de Outubro de 2000. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445316

MECANIFOZ, REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1203; identificação de pessoa colectiva n.º 502098384.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450328

MANUEL AMÉRICO VIEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 581.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450557

AUTO RODOLIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1085; identificação de pessoa colectiva n.º 501918361.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450565

BRITO & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 500048444.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445170

CABBLIMA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2261; identificação de pessoa colectiva n.º 504014625.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445162
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MEPHISTO PORTUGUESA � FÁBRICA
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1004; identificação de pessoa colectiva n.º 501770224.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445154

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA,
DR. MONTEIRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1223; identificação de pessoa colectiva n.º 502133279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445146

RUPOM � INDÚSTRIA DE MALHA E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1949; identificação de pessoa colectiva n.º 503468479.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445138

VERDE VIANA � CINE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1174; identificação de pessoa colectiva n.º 502068680.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445120

PASTELARIA DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1716; identificação de pessoa colectiva n.º 503107115.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445111

JOLARME � ALARMES
E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1960; identificação de pessoa colectiva n.º 503467553.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445103

RESTAURANTE BARCO DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2119; identificação de pessoa colectiva n.º 503752690.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445090

FRIVIANA � COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1655; identificação de pessoa colectiva n.º 502999730.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445081

FRUTARIA LIMAROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2400; identificação de pessoa colectiva n.º 504257021.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13445073

LUSO GALAICA DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2293; identificação de pessoa colectiva n.º 504085247.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451006

ARAÚJO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 387.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450999

ALBERTO ROCHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500586632.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450980

ICALIMA � INDÚSTRIA
DE CARPINTARIAS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2027; identificação de pessoa colectiva n.º 503622370.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450964
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MARIA BEATRIZ PIRES RIBEIRO VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2170; identificação de pessoa colectiva n.º 503832898.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450948

CUNHA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 383; identificação de pessoa colectiva n.º 500598401.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450930

GONÇALVES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1257; identificação de pessoa colectiva n.º 502200570.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450956

SOCARMIL � SOCIEDADE
DE CARPINTARIAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 851; identificação de pessoa colectiva n.º 501489240.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450972

OLIVEIRA & BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 504333763.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450921

VIEIRA DE BARROS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1166; identificação de pessoa colectiva n.º 502058153.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450913

BOUTIQUE ARMANDA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1367; identificação de pessoa colectiva n.º 502365293.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450077

MANUEL DA COSTA PIRES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1215; identificação de pessoa colectiva n.º 502115564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445855

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS M. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2210; identificação de pessoa colectiva n.º 503914274.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445863

DIAMANTINO CAMPAINHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 396.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445871

FARIA, BRITO & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 501233440.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445880

NORPLANO � PLANEAMENTO, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1619; identificação de pessoa colectiva n.º 502846224.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445650

MOTA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501322043.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445979

NEVES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 778; identificação de pessoa colectiva n.º 501380167.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445987
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RODRIGUES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1549; identificação de pessoa colectiva n.º 502696141.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13445995

MEDIX � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 814; identificação de pessoa colectiva n.º 501465812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451766

TEROMISA � IMÓVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 683; identificação de pessoa colectiva n.º 501214275.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450824

PEREIRA & REBOUÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 735; identificação de pessoa colectiva n.º 501276050.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450816

TIPOGRAFIA NOVA VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 979; identificação de pessoa colectiva n.º 501732020.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450808

FÁBRICA DE FOGÕES FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1043; identificação de pessoa colectiva n.º 501843710.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450794

HABI-FRANCO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1044; identificação de pessoa colectiva n.º 501843779.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13450786

VIANA SANTOS � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2317; identificação de pessoa colectiva n.º 504116568.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451618

CARDONA & MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 784; identificação de pessoa colectiva n.º 501401741.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451626

EGA � ELECTRICIDADE GÁS E ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2283; identificação de pessoa colectiva n.º 504059599.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451634

MARMORISTAS FRANCO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1551; identificação de pessoa colectiva n.º 502700408.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451642

PLANO VERTICAL, ENGENHARIA
E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2051; identificação de pessoa colectiva n.º 503654426.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451650

SILVA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1745; identificação de pessoa colectiva n.º 503154830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

22 de Janeiro de 2001. � A Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13451669
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