
S U M Á R I O

´́́DIARIO DA REPUBLICA´ ´

PARTE B

4. Empresas � Registo comercial
Aveiro .............................................................. 18 330-(5)
Braga ................................................................ 18 330-(12)
Castelo Branco ................................................ 18 330-(21)
Coimbra ........................................................... 18 330-(22)
Faro ................................................................. 18 330-(27)

Segunda-feira, 27 de Agosto de 2001

SUPLEMENTO

Número 198
S U P L E M E N T O

III
S É R I E

Guarda ............................................................. 18 330-(27)
Leiria ............................................................... 18 330-(28)
Lisboa .............................................................. 18 330-(36)
Portalegre ....................................................... 18 330-(47)
Porto ............................................................... 18 330-(48)
Santarém ......................................................... 18 330-(78)
Setúbal ............................................................. 18 330-(87)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 198 � 27 de Agosto de 2001 18 330-(3)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Abrantes ................................................................... 18 330-(78)
Almada .................................................................... 18 330-(87)
Amadora .................................................................. 18 330-(36)
Arouca ..................................................................... 18 330-(5)
Braga ....................................................................... 18 330-(12)
Cascais ..................................................................... 18 330-(36)
Coimbra ................................................................... 18 330-(22)
Fafe .......................................................................... 18 330-(21)
Figueira da Foz ...................................................... 18 330-(26)
Fundão .................................................................... 18 330-(21)
Lagos ....................................................................... 18 330-(27)
Leiria ........................................................................ 18 330-(28)
Lisboa:

4.ª Secção ........................................................ 18 330-(46)

Maia ......................................................................... 18 330-(48)
Meda ........................................................................ 18 330-(27)
Montijo .................................................................... 18 330-(97)
Oliveira de Azeméis ................................................. 18 330-(8)
Ponte de Sor ............................................................ 18 330-(47)
Porto:

1.ª Secção ........................................................ 18 330-(57)
2.ª Secção ........................................................ 18 330-(65)
3.ª Secção ........................................................ 18 330-(65)

Porto de Mós ........................................................... 18 330-(35)
Rio Maior ................................................................ 18 330-(80)
Santarém ................................................................. 18 330-(82)
Vagos ....................................................................... 18 330-(11)
Vila do Conde .......................................................... 18 330-(71)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 198 � 27 de Agosto de 2001 18 330-(5)

4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AROUCA

CARLOS ALBERTO GONÇALVES BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 697;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010706.

Certifico que Carlos Alberto Gonçalves de Brito, casado com
Arminda de Pinho Mendes Brito, em comunhão de adquiridos, cons-
tituiu uma sociedade comercial por quotas, com a firma em epígrafe,
a qual se irá reger pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Carlos Alberto Gonçalves
Brito, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no Lugar de Romariz, freguesia de Burgo,
concelho de Arouca.

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 seu objecto consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio que, desde já, fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162015

JOAQUIM ROCHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 703;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010711.

Certifico que, entre Joaquim Gomes da Rocha, casado com Ro-
salina Soares de Oliveira, em comunhão geral; Manuel Soares da
Rocha, casado com Sandra Maria Pinto de Oliveira, em comunhão
de adquiridos, e Nuno Filipe Soares da Rocha, solteiro, maior, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas, com a firma em
epígrafe, a qual se irá reger pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Rocha & Filhos, L.da, e tem
a sua sede no lugar do Viso, freguesia de São Miguel do Mato,
concelho de Arouca.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração florestal e conexos.
§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade pode tomar par-

ticipações em quaisquer outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, com objecto igual ou diferente do seu, ainda que reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma, no valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Gomes da Rocha, e
duas, no valor nominal de 1250 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Manuel Soares da Rocha e Nuno Filipe Soares da
Rocha.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, sendo sempre uma delas a do gerente Joaquim
Gomes da Rocha e outra de qualquer um dos restantes gerentes
nomeados.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162074

JOAQUIM BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 702;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010711.

Certifico que, entre Joaquim da Silva Valente Brandão e esposa,
Maria Antonieta Ferreira da Rocha Brandão, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, com a
firma em epígrafe, a qual se irá reger pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Brandão, L.da, e tem a sua
sede no lugar do Cancelo, freguesia e concelho de Arouca.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de carpintaria e marcenaria.
§ único. Por deliberação dos sócios, a sociedade pode tomar par-

ticipações em quaisquer outras sociedades constituídas ou a consti-
tuir, com objecto igual ou diferente do seu, ainda que reguladas por
leis especiais, em agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor de 2500 eu-
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ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim da Silva
Valente Brandão e Maria Antonieta Ferreira da Rocha Brandão.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162066

MIGUEL DE PINHO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 701;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010711.

Certifico que Miguel de Pinho Silva, casado com Clementina
Pereira Brandão Silva, em comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade comercial por quotas, com a firma em epígrafe, a qual se
irá reger pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Miguel de Pinho Silva, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia do Urrô, concelho
de Arouca.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio Miguel de Pinho Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual fica, desde já, nomeado
gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção 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 social.

§ 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 até
ao décuplo do capital social.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162058

ANTÓNIO BARBOSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 700;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010711.

Certifico que, entre António Teixeira Barbosa e esposa, Maria
Manuela Barbosa de Almeida, casados em comunhão geral, foi cons-
tituída uma sociedade comercial por quotas, com a firma em epígrafe,
a qual se irá reger pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Barbosa & C.ª, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Abelheira, freguesia da Escariz, concelho de
Arouca.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização de pão, pastéis, bolos
e afins a retalho; café e snack-bar.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Teixeira Bar-
bosa e Maria Manuela Barbosa de Almeida.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes, à excepção da movimentação de contas bancárias
para o que bastará a assinatura de apenas um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162040

A. B. SOARES � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 699;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010711.

Certifico que, entre Alberto Brandão Soares e esposa, Belmira de
Pinho Brandão Soares, casados em comunhão geral, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em epí-
grafe, a qual se irá reger pelo pacto social constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. B. Soares � Indústria Meta-
lúrgica, L.da, e tem a sua sede no lugar de Caracuste, freguesia da
Várzea, concelho de Arouca.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade para
outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, as-
sim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras formas de
representação social.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de reservatórios metálicos e
outros elementos de construção em metal.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Alberto Brandão Soares
e Belmira de Pinho Brandão Soares.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social, mediante deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162031

M. O. D. P. � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 698;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010711.

Certifico que, entre Manuel Francisco da Rocha Oliveira e espo-
sa, Dulce Rosa Rodrigues Pinto, casados em comunhão de adquiri-
dos, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, com a fir-
ma em epígrafe, a qual se irá reger pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. O. D. P. � Corte e Costura de
Calçado, L.da, e tem a sua sede no lugar de Romão, freguesia de
Fermedo, concelho de Arouca.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no corte e costura de calçado e bem assim
como a comercialização de produtos ligados à actividade e outros
congéneres, para os quais venha a ser autorizada.

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

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu
começo em 2 de Julho do corrente ano.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Fran-
cisco da Rocha Oliveira e Dulce Rosa Rodrigues Pinto.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante que for fixado em assembleia geral, e pode-

rão fazer à sociedade os suprimentos de que ela necessitar, nos ter-
mos que forem deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � A gerência da sociedade poderá constituir mandatários de sua
escolha, fixando-lhes os poderes nas competentes procurações.

4 � Em caso algum poderá a sociedade ser obrigada em actos ou
documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade fica com a faculdade de proceder à amortização de
qualquer quota, nos seguintes casos:

1 � Por morte ou interdição de qualquer sócio se os seus repre-
sentantes não desejarem continuar associados.

2 � Quando houver arresto, penhora ou venda judicial de qual-
quer quota.

3 � Por qualquer outro motivo, desde que assim seja deliberado
em assembleia geral.

O preço da amortização será o resultante do último balanço apro-
vado, se outro não for decidido pela assembleia geral e será pago
de uma só vez ou em prestações, conforme as disponibilidades fi-
nanceiras da sociedade, considerando-se tal amortização efectuada
na data da deliberação que a determinar ou da outorga do respecti-
vo instrumento notarial.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162023

ANTÓNIO MENDES DA CONCEIÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 704;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010711.

Certifico que António Mendes da Conceição, casado com Mar-
garida Gomes Pinto, em comunhão geral, constituiu uma sociedade
comercial por quotas, com a firma em epígrafe, a qual se irá reger
pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Mendes da Conceição, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Nova,
freguesia de Burgo, concelho de Arouca.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio António Mendes da Conceição.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, fica a cargo deste, o qual, desde já, fica nomeado
gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção 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 social.

§ 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 até
ao décuplo do capital social.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162082

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 310/600924; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010927; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 6/010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que o gerente Virgílio Carvalho
Coelho cessou as suas funções, em 8 de Fevereiro de 1999, por fa-
lecimento.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14179563

MOKKA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3718/000210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504564609; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: Of. 5 e 6/010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) O gerente Jesus Manuel Alonso Garcia cessou as suas funções,
em 1 de Junho de 2001, por renúncia;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, cuja
redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 5000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma, de 2500 euros, e outra, de 2400 euros,
pertencentes à sócia DEVILE II � Gestão e Investimentos, S. A., e
outra, de 100 euros, pertencente ao sócio António Sequeira de Al-
meida Devile.

ARTIGO 4.º

1 � [�]
2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio António Sequeira

de Almeida Devile, em representação da sociedade DEVILE II �
Gestão e Investimentos, S. A.

3 � [�]
4 � [�]

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

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14179571

ALENTEJO VERDE � SOCIEDADE FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3984/010625; identificação de pessoa colectiva
n.º 503921408; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14179601

ALENTEJO VERDE � SOCIEDADE FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3984/010625; identificação de pessoa colectiva
n.º 503921408; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/
010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 1.º do
contrato social, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Alentejo Verde � Sociedade
Florestal, L.da, com sede na Rua da Igreja, lote 12, rés-do-chão, di-
reito, Gandarinha, freguesia de Cucujães, deste concelho de Oliveira
de Azeméis.

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

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14179580

VASCO SANTOS & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 918/741202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500295786; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 15 e 16/010621.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) Os membros do conselho de administração, José Ângelo de
Jesus Santos, Manuel Filipe Moreira dos Santos e Ana Margarida
Henriques Valente dos Santos, cessaram funções, em 22 de Dezem-
bro de 2000, por renúncia;

b) Foram designados os titulares do conselho de administração,
para o triénio de 2000 a 2002, por deliberação de 22 de Dezembro
de 2000. Nomeados: presidente: Teresa Daniela Valente Santos, sol-
teira, maior; vogais: Carla Manuela Valente Santos e Susana Resende
Gomes Martinho, ambas solteiras, maiores.

Está conforme.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16958004

BRANFILUZ � INDÚSTRIA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2910/950906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503485985; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
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dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16939441

BRANPLÁSTICOS � COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3644/990921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504397214; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16939433

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DE CUCUJÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3415/980504; identificação de pessoa colectiva
n.º 504142291; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 16939425

ESTETIDENTE II � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3661/991019; identificação de pessoa colectiva
n.º 504505220; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164434

TERRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1616/830318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501404015; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164442

MUSITOQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrí-
cula n.º 2212/900409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502332972; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 01464450

MOBAPEC � MOBILIÁRIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1407/810326; identificação de pessoa colectiva
n.º 501155015; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164469

EVA & MARIA JOSÉ COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3035/960506; identificação de pessoa colectiva
n.º 503642444; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164477

AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 420/640124; identificação de pessoa colectiva
n.º 500042659; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164485

ANTÓNIO PEREIRA DE PINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3090/960930; identificação de pessoa colectiva
n.º 503746916; data da apresentação: 010625.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164493

SEBASTIÃO PINTO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 876/740206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500243433; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164507

SOBOM � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RAÇÕES DE UL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 806/720711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500252408; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164515

SÉRGIO SILVA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2593/930126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502912219; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164523

AÇOPORTA � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO CAIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 310/600924; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010927; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-

dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelinda da
Costa Marques. 14164361

SÉRGIO SILVA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3817/001023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504916300; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164531

IMPÉRIO DA CERVEJA � CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3625/990727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504479563; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 14164540

CONDEÇO & NOVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2773/940706; identificação de pessoa colectiva
n.º 503231606; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha das
Neves. 14164795

CIDACOS � MOLDES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 447/641026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500063630; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha das
Neves. 14164809
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IMOCUNHAS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1816/861111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501739084; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha das
Neves. 14164833

JARPAM � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3709/000202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504821989; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 12066230

AMBLER IMPORTADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1720/850722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501104437; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16938739

CESAFI � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3198/970408; identificação de pessoa colectiva
n.º 503861081; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16938720

ILIO FANUCCI & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1817/861112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501739696; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16938690

FELINI � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2685/931018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503070556; data da apresentação: 010622.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16938704

SILVA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1429/810604; identificação de pessoa colectiva
n.º 501210989; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14164060

XÁ XÁ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 920/741217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500356653; data da apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 14164051

VAGOS

SIPEI � FUNDIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 666;
identificação de pessoa colectiva n.º 504405071.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi entregue a presta-
ção de contas relativa ao ano de 2000 e feito o depósito dos documentos.

22 de Junho de 2001. � A Conservadora, Isabel Maria Sereno
Gomes Quaresma. 09504559
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QUINTA DE CURVOS, SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5829;
identificação de pessoa colectiva n.º 500606030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936430

RENATO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2542/
871120; identificação de pessoa colectiva n.º 501901922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903663

TRANSBRACARA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4242/
940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503195944.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15838854

EPICICLO � MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4219/
940408; identificação de pessoa colectiva n.º 503177822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770171

MACHADO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3268/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502569859.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936626

O FERROLHO � COMÉRCIO DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3142/
900430; identificação de pessoa colectiva n.º 502338113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936693

SILVA ROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2503/
870918; identificação de pessoa colectiva n.º 501877983.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15979741

MEGA2VD � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6222/
990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504434675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936111

PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO ARCO DA PORTA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6218/
990210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770287

MEDIBRAGA � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3633/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502770732.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936030

CENTRO DE PNEUMOLOGIA DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3888/
930222; identificação de pessoa colectiva n.º 502940174.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770260
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GAVICARN � ENTREPOSTO COMERCIAL DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5020/
960502; identificação de pessoa colectiva n.º 503641120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15838935

PECSI � PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4093/
931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503098370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936103

PECSI � PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4093/
931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503098370.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936138

NORCULTURA � DIVULGAÇÃO E GESTÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6840/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504844857.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936057

ELDORAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7247/
010110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759569

PEDRO DA SILVA TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6685/
000124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882828

ESMALTMINHO � ESMALTAGEM DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5920/
980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504086928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759348

CARLOS DA SILVA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6520/
991026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759399

CROFIL � COMÉRCIO DE ROLAMENTOS
E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2841/
890517; identificação de pessoa colectiva n.º 502161299.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12888907

EUROHORIZONTE � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6584/
991202.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759240

ESTEVES, BRAGA & ANDREA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 337/
281203; identificação de pessoa colectiva n.º 500100985.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 08569088



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 198 � 27 de Agosto de 200118 330-(14)

PREDIPOSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4529/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503367010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882844

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2966/
890920; identificação de pessoa colectiva n.º 502219971.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 14510375

INFORMENDES � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5132/
980903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 14510359

ELSEWHERE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6518/
991025.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11768550

C. T. B. � CENTRO DE TOMOGRAFIA DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2214/
860228; identificação de pessoa colectiva n.º 501624775.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770317

O MANJAR DE BRAGA � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4664/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503441597.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12902578

SANTOS BARREIRO � SERVIÇOS
DE RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2833/
890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502129845.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899496

AFLORAR � ARTIGOS DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6324/
990510.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784121

G. P. MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6275/
990326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899747

LAVANDARIA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3811/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 503002330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784113

BRAFERMAQ � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6447/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504636642.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903779
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CARPINTARIA RAMOS � INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4747/
950907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899909

NORPERITOS � PERITAGENS E AVERIGUAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6224/
990212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12884499

S. C. L. � SOCIEDADE DE CONSULTORES
SOUSA & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2768/
881129; identificação de pessoa colectiva n.º 502070315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899640

CONSULBRAGA � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6484/
990930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784199

ORBIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5458/
970520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899690

ANTA VERDE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6698/
000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504784552.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899917

GASCASA � INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6656/
000112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11758287

VALDEMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3253/
901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502436360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899518

FEIRA DAS MALHAS � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4255/
940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503208221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899712

MINHOLIM � COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7041/
000908.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899780

ROLA BEM � VENDA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

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

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depósi-
to dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899607
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HORTO DE SEQUEIRA, CENTRO DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4264/
940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503216151.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12902608

BRAGAPARQUES � ESTACIONAMENTOS DE BRAGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4256/
940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503208426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899631

MAQUIBRAGA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2092/
880221; identificação de pessoa colectiva n.º 501594639.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759844

O CHURRASCÃO ANSELMO & OLIVEIRA, CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7136/
001107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12889440

EDUARDO SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5857/
980331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784032

INJETEBRAGA � INDÚSTRIA DE METALURGIA
E ESTAMPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5329/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 504823023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11771593

J. F. LIMA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1458/
790129; identificação de pessoa colectiva n.º 500734429.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759534

MONTRABO � MONTAGEM DE MÁQUINAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3438/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 502002395.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759143

CARPINTARIA IRMÃOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4771/
950928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 07313748

GRAÇA MODA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1988;
identificação de pessoa colectiva n.º 501136561.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759259

GOUVEIA & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5631/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503978264.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903540
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ANTÓNIO CARDOSO BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5496/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503915343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784431

IMOTEMPOS II � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6911/
000615.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12937401

J. F. LIMA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1458/
790129; identificação de pessoa colectiva n.º 500734429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936464

S. Q. A. � SISTEMAS DA QUALIDADE E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5834/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504103504.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899291

HOMEFINDER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6055/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504261460.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes
ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936510

HOMEFINDER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6055/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504261460.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936642

J. ANTÓNIO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1393/
780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500738270.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770163

MARTINS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1641/
800827; identificação de pessoa colectiva n.º 501052836.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12898872

LIVRARIA MINHO � FERREIRA & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1643/
800902; identificação de pessoa colectiva n.º 501052151.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12901725

FERNANDES & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 842/
670915; identificação de pessoa colectiva n.º 500111340.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903647

FUJACALTEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5468/
970527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936537
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FDO � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2099/
850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501484930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12937673

AUTO FERFIM � CHAPEIRO E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6353/
990607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936685

MORGADINHAS DE S. LÁZARO � PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6219/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504431641.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882879

R 3 A � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6336/
990520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903302

LUÍS RAMOS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2326/
861104; identificação de pessoa colectiva n.º 501630414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12903256

M. C. FIGUEIREDO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1263/
770223; identificação de pessoa colectiva n.º 500650985.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12897841

SOCISOUSA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5134/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503729124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12901804

J. C. D. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5403/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503865273.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12889873

HABITMINHO, PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7234/
010105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12937630

AGOPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2006/
840127; identificação de pessoa colectiva n.º 501474609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12888885

ABREU & MELO � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5079/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503694576.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12882801
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CARLA & ADÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5827/
980317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11785055

ELECTROPEÇAS AUTO DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2610/
880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501947604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899828

RETROSARIA � BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5846/
980325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11784180

N. O. � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5347/
970224.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899801

HOTELTUR � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4228/
940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503190403.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899623

MARCÁVADO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3537/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502699132.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 14510510

MARCÁVADO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3537/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502699132.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11760109

SEPREM � SERVIÇOS DE PRECISÃO DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3807/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502890037.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12937851

VALCOSTAS � RESTAURANTE, CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5791/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504080318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12898295

JOÃO FERNANDES DA SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1298/
770704; identificação de pessoa colectiva n.º 500669686.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936162

RESTAURANTE-CAFÉ-SNACK-BAR MINI
DE VELOSO, AFONSO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3062/
900712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11759380
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PEIXOTO, RODRIGUES & TRAVESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 924/
690414; identificação de pessoa colectiva n.º 500394725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15979717

CONSTRUÇÕES CALVELO DE ALFREDO
RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2831/
890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502125420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936596

CARDOSO & RITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2252/
860522; identificação de pessoa colectiva n.º 501670033.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11802200

LANÇA A MODA � FÁBRICA DE MALHAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1221/
760907; identificação de pessoa colectiva n.º 500609276.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936200

E. M. ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1968/
830705; identificação de pessoa colectiva n.º 501393315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936260

PIMENTA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2564/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501921117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899445

ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1915/
821230; identificação de pessoa colectiva n.º 501349413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12898910

IMAEL � INDÚSTRIA METALÚRGICA DE ACESSÓRIOS,
ELECTRICIDADE E AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1307/
770808; identificação de pessoa colectiva n.º 500678731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936049

FERREIRA & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5545/
970804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15838811

ELEUTÉRIO JOSÉ ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6023/
980902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depósito
dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 15838943

EXPOENTE � SERVIÇOS DE ECONOMIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4393/
941019; identificação de pessoa colectiva n.º 503298131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899313
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ELECTROGRAÇA � INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3332/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502474149.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano
de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 11770236

RIBRASAL � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2409/
870403; identificação de pessoa colectiva n.º 501803637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899178

BAP � BRAGA PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5997/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504205030.

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936090

BAP � BRAGA PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5997/
980717; identificação de pessoa colectiva n.º 504205030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12936120

S. Q. A. � SISTEMAS DA QUALIDADE E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5834/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504103504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Gonçalves Guimarães. 12899305

FAFE

PETER S. & SILVA, S. A.

Sede: S. Gidos, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 783/
921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502853751; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 1/010612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
acta onde consta a designação dos membros para o triénio de 2001/
2003.

Conselho de administração: presidente: José Albertino Silva;
vogais: José Guilherme Barros Silva e Francisco José Castro Men-
des; suplente: José Manuel Neves de Oliveira Barros.

Conselho fiscal: fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por António Augusto dos Santos Carvalho.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Al-
ves Mota. 14550130

CONSTRUÇÕES FREITAS LOPES, L.DA

Sede: Souto, Passos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1177/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504084003; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/010515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 3.º e 5.º do contrato, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas, iguais, de 200 000$, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, João Carlos Freitas Lopes
e Rosa da Graça Gonçalves Oliveira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios
designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um dos gerentes.

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

Está conforme.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14550555

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

FUDANTEX � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fundão. Matrícula n.º 500/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502901756; inscrição
n.º 8 e averbamento n.º 1, averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à ins-
crição n.º 1; números e data das apresentações: 9, 10, 11 e 12/010530.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1 � Foi parcialmente alterado o contrato social, ficando em con-
sequência os artigos 4.º e 8.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2 500 000$, ambas da sócia TORRE � Sociedade de Confec-
ções, L.da

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a três pessoas indicadas pela sócia TORRE � sociedade de
Confecções, L.da, que, desde já, nomeia gerentes José Ferreira Pereira,
solteiro, maior, natural da freguesia de Peso, concelho da Covilhã,
onde reside, e João Luís Tomás Pina e Luís Alexandre Pina Soa-
res, atrás identificados, sendo necessárias as assinaturas conjuntas de
dois gerentes para obrigar a sociedade.
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2 � Cessão de funções do gerente Rudolf Arthur Schweizer, por
renúncia. Data: 16 de Abril de 2001.

3 � Cessação de funções do gerente Hans Jacob Schweizer, por
renúncia. Data: 16 de Abril de 2001.

4 � Cessação de funções do gerente Paul Heinrich Niehues, por
renúncia. Data: 16 de Abril de 2001.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto da
Silva Costa. 14554615

COIMBRA
COIMBRA

ALMEIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4375;
identificação de pessoa colectiva n.º 502482737.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995239

I. R. M. � IMPORTAÇÃO REVENDA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5748;
identificação de pessoa colectiva n.º 503296848.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995522

COIMBRAPEÇAS � PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2703;
identificação de pessoa colectiva n.º 501197176.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995530

BEBIANO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2828;
identificação de pessoa colectiva n.º 501261788.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995441

FERNANDO NUJO & CERA LOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula
n.º 3889.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995506

CARPINTARIA MECÂNICA MANUEL DA COSTA NUJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3960.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995514

ANA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6799;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962600.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995484

DICOP � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3571;
identificação de pessoa colectiva n.º 501688358.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995549

MANUEL DA COSTA SACRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6599;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834890.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995247

CARLOS CAMPOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2398;
identificação de pessoa colectiva n.º 500874697.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995468

BRIMÓVEL � FÁBRICA, ARMAZÉM,
EXPOSIÇÕES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2385;
identificação de pessoa colectiva n.º 500732140.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995476

VOLANTAUTO � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2097;
identificação de pessoa colectiva n.º 500430519.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995450

LUCAS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 501146229.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995433

ANTÓNIO DE SOUSA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3992;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137258.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995425

TAVARES & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628448.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995417

C. W. J. � COMPONENTES ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7478;
identificação de pessoa colectiva n.º 504500422.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995271

COIMBRAMED � SOCIEDADE DE ANESTESIA
E ENDOCRINOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7000;
identificação de pessoa colectiva n.º 504072331.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995220

ILDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500136505.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995212

CASTRO MÉDICA � ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3750;
identificação de pessoa colectiva n.º 501926542.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995050

JOVISAM � ELECTROLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1270;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160473.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995042

NOBELGÁS � COMÉRCIO DE MATERIAIS
E INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5237;
identificação de pessoa colectiva n.º 503004596.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995034

NUTRISUMO � SUMOS DE FRUTA NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503073946.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995026
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SOCOMAF � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MÁQUINAS AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502667141.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995018

LEITÃO & CAVALEIRO � SILVICULTURA
E EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5640;
identificação de pessoa colectiva n.º 503231428.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13336789

NOCESU � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5989;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450235.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13337033

MONDECONST � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6726;
identificação de pessoa colectiva n.º 503622117.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13337017

AMPLIMEDE � ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6867;
identificação de pessoa colectiva n.º 503989614.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13337025

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

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6497;
identificação de pessoa colectiva n.º 503757314; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 13/
010613.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que em 17 de
Maio de 2001, João Paulo de Rosa Baptista de Almeida renunciou
às suas funções de gerente.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15661342

TARCA � SOLUÇÕES TÉCNICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3912;
identificação de pessoa colectiva n.º 502080957.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11971614

PELPANO � COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6613;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834793.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15660222

GARCIA & CONCEIÇÃO � SERVIÇOS
MÉDICOS DE NEURORRADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503586900.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 15661903

ANTÓNIO J. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2957,
fls. 61, do C-10.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13339206

EDUARDO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 1361,
fls. 144, L. C-6.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995093
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RESTAURANTE REAL DAS CANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503568864.

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

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Ana Margarida Franco Pereira Duarte.
13337637

ALMEIDA & GIESTEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7181;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185306.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 12833460

DULCE CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5594;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197270.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846511

GESAÚDE � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SAÚDE
NOS LOCAIS DE TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5831;
identificação de pessoa colectiva n.º 503350680.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 12846465

BORGES CABRAL & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7719;
identificação de pessoa colectiva n.º 504457950.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973145

INSTITUTO DE CIRURGIA RECONSTRUTIVA
ABEL NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8000.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973188

SODOCUMENTOS � AGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3977;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137479.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995328

QUAL � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
EM GESTÃO DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5438;
identificação de pessoa colectiva n.º 503133086.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11973129

IMOBILIÁRIA PRESENÇA � SOCIEDADE
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5815;
identificação de pessoa colectiva n.º 503330060.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995344

LEME � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5780;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302481.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995352

VOLPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E FERRAMENTAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2663;
identificação de pessoa colectiva n.º 501165665.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995573

NOVA CRIAÇÃO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6080;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508322.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995557
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SOFTIMBRA2 � AGROINFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7244;
identificação de pessoa colectiva n.º 504207849.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995565

CHOUPAL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3438,
fls. 104, l.ª C-11.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995395

SIDICAR � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3368,
fls. 69, l.ª C-11.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995409

ISRAEL & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2053,
fls. 113v, l.º C-7.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995387

EQUITOCHA � EQUIPAMENTOS
PARA VIATURAS PESADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7334;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265725.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995492

EGOMUNDO � SOLUÇÕES GLOBAIS DE PUBLICIDADE,
INFORMÁTICA E GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4481;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550252.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995263

BATISTA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2356;
identificação de pessoa colectiva n.º 500836337.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 14995255

FIGUEIRA DA FOZ

TRANSPORTES DE MERCADORIAS ABADIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 976/860911; identificação de pessoa colectiva n.º 501713441.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443623

DILAILA � CONFECÇÕES DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2515/000804; identificação de pessoa colectiva n.º 505048582.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443640

BETA COUTINHO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícu-
la n.º 1579/930210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502935324.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443585

QUATRO PINHEIROS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1442/920113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502711353.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443593
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JOSÉ PEREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1441/920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502711396.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443607

GUITARRINHA � SERVIÇOS E MEIOS DE PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1733/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503218669.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443615

VÍTOR SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 796/820802; identificação de pessoa colectiva n.º 501299998.

Certifico que, foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Machado de Figueiredo. 13443682

FARO
LAGOS

TURLAGOS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
DE LAGOS, S. A. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 133/
900629; identificação de pessoa colectiva n.º 500291195; data da
apresentação: 20001023.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

3 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917650

RIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1614/
950608; identificação de pessoa colectiva n.º 502385693; data da
apresentação: 20001114.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

2 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917685

MARKUS QUIRIN � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1315/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502767685; data da
apresentação: 20001103.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

2 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917693

VARANDA DO MAR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1945/
990127; identificação de pessoa colectiva n.º 501750401; data da
apresentação: 20000725.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

2 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917677

SERROLAGOS � SOCIEDADE CONSTRUTORA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1576/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503357499; data da
apresentação: 20001024.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

3 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917707

CARLOS MOISÉS � CONSTRUÇÕES E OBRAS
PÚBLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2005/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 503941581; data da
apresentação: 20000712.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

9 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917723

ORTOBRINCA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1266/
911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502665351; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que, foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16917715

GUARDA
MEDA

SUPERMEDA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Noval, Meda

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 146/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504547399.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva osd documentos relativos à prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

É o que me cumpre certificar.

29 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Manuela Este-
ves da Silva Abrantes. 01359975

LEIRIA
LEIRIA

GOLD PORTA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PORTÕES SECCIONADOS E COMPONENTES, S. A.

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5482/
970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503858803; número
e data da apresentação: D-207/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14661578

RESIDENCIAL BEM ESTAR DA CARREIRA, L.DA

Sede: Carreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4342/
931129; identificação de pessoa colectiva n.º 503107212; número
e data da apresentação: D-326/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

8 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997106

INFORLETRA � EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE JORNAIS, L.DA

Sede: Rua das Bouças, 12, Valongo, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6616/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504655191; número
e data da apresentação: D-61/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647257

LABETO � CENTRO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola,
70, 1.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1178/
771214; identificação de pessoa colectiva n.º 500609152; número
e data da apresentação: D-68/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647230

GEBI � GESTÃO DE EMPRESAS E BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 2, 1.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2083/
851209; identificação de pessoa colectiva n.º 501669108; número
e data da apresentação: D-67/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647192

IVODREIA � INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Rua da Cerâmica, Barracão, Colmeias

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4912/
951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503509539; número
e data da apresentação: D-53/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589265

CAFÉ RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO, L.DA

Sede: Rua do Barão de Viamonte, 53, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1917/
840515; identificação de pessoa colectiva n.º 501487026; número
e data da apresentação: D-163/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588471

PROJECAR � PROJECTOS E COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Quinta do Bispo, lote 25, cave direita,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4971/
951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503546321; número
e data da apresentação: D-162/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

23 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588463

IMOJO � EMPRESA IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Mata Nacional, 22, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5338/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503773859; número
e data da apresentação: D-277/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996223
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LOPES & GOMES, S. A.

Sede: Covinhas, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1562/
811125; identificação de pessoa colectiva n.º 501235116; número
e data da apresentação: D-210/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14661586

ROLUR NOIVAS (PRONTO A VESTIR), L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
transversal com a Rua do Comandante

Almeida Henriques, 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2880/
890608; identificação de pessoa colectiva n.º 502169486; número
e data da apresentação: D-214/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14661608

FARIA & MOROUÇO, L.DA

Sede: Telheiro, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1329/
790517; identificação de pessoa colectiva n.º 500784540; número
e data da apresentação: D-270/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589478

ÓPTICA DO LIZ, L.DA

Sede: Rua do Coronel Teles Sampaio, 50, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5800/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504051180; número
e data da apresentação: D-279/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996240

FERREIRINHOS � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Rua do Cemitério, Vidigal, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4443/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503180793; número
e data da apresentação: D-234/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14590247

ANTÓNIO PEREIRA GORDO & FILHOS, L.DA

Sede: Carreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2735/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502077611; número
e data da apresentação: D-145/20000628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14641135

FARIA E PEREIRA � COMÉRCIO DE VIATURAS, AUTO, L.DA

Sede: Rua de Tomar, Cardosos, Arragal

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4428/
940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503180254; número
e data da apresentação: D-23/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588080

MANUEL MARQUES E SANTOS, L.DA

Sede: Lagoa da Pedra, Caranguejeira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2980/
891018; identificação de pessoa colectiva n.º 502232366; número
e data da apresentação: D-26/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588110

SOPROMAD � SOCIEDADE PRODUTORA DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial dos Pousos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4871/
950801; identificação de pessoa colectiva n.º 503475521; número
e data da apresentação: D-31/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588161

IMOBILOURA � IMOBILIÁRIA DA LOUREIRA, L.DA

Sede: Loureira,  2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5747/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504014056; número
e data da apresentação: D-30/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588153
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PARENTE-AUTO, L.DA

Sede: Loureira, 2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2824/
890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502135077; número
e data da apresentação: D-29/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588145

SOLAR DA LOUREIRA � INDÚSTRIA HOTELEIRA
DE MONIZ E FILHOS, L.DA

Sede: Edifício Moniz, Loureira,
2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3825/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502736542; número
e data da apresentação: D-28/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588137

LEIRIPOUSA � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua de Viamonte, 34, Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5780/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504051113; número
e data da apresentação: D-181/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588633

PONTE & CARREIRA, L.DA

Sede: Souto do Meio, 2410 Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2023/
850403; identificação de pessoa colectiva n.º 501490299; número
e data da apresentação: D-47/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647141

ALBINO FERNANDES DO GAGO, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 35, Telheiro,
Barreira, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2725/
881206; identificação de pessoa colectiva n.º 502072369; número
e data da apresentação: D-48/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647150

REBOBINAGENS ELÉCTRICAS DE JOSÉ JESUS GRÁCIO, L.DA

Sede: Rua da Cruz, 4, Casal dos Claros,
Amor, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4066/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502911565; número
e data da apresentação: D-14/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589923

TORNIVENTURA � SERVIÇOS DE TORNO E FREZA, L.DA

Sede: Ulmeiro, 2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5820/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504065246; número
e data da apresentação: D-184/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588668

VIAMARCA � PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S. A.

Sede: Quinta da Sardinha, 2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4746/
950330; identificação de pessoa colectiva n.º 503397490; número
e data da apresentação: D-187/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

24 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14588234

ARGICARGAS � TRANSPORTES DO CENTRO, L.DA

Sede: Rua Principal, Bidoeira de Cima,
2400-852 Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3920/
920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502790865; número
e data da apresentação: D-39/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647052

USIMECA � METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2516/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501949500; número
e data da apresentação: D-226/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14590166
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P. J. M. � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Lagoeira, 2415 Bidoeira de Cima

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5810/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504065416; número
e data da apresentação: D-231/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14590212

SEGURO E FILHO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 1, Leiria Gare, Marrazes

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4215/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503010510; número
e data da apresentação: D-294/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14590271

OPUS-BAR � BUFETE E PROMOÇÃO
DE ACTIVIDADES CULTURAIS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 23,
sub-cave esquerda, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4368/
931228; identificação de pessoa colectiva n.º 503127671; número
e data da apresentação: D-205/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13358294

ITP � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Casal da Cortiça, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3015/
891206; identificação de pessoa colectiva n.º 500760616; número
e data da apresentação: D-193/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14661535

MANUELA FERREIRA & DIAS � MÓVEIS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Praça de Goa Damão e Diu, 10, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2988/
891024; identificação de pessoa colectiva n.º 502235527; número
e data da apresentação: D-204/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

26 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13358308

FLORÊNCIO & MARQUES � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Parceiros, 2410 Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2618/
880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502008806; número
e data da apresentação: D-266/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996916

ISOCENTRO � ISOLAMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Largo da Feira, 2425 Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2112/
860219; identificação de pessoa colectiva n.º 501583041; número
e data da apresentação: D-263/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996940

PLEDIS � EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Terra das Cebolas, Moita da Roda,
2425 Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4358/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503127493; número
e data da apresentação: D-257/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997009

BERNARDO & SIMÕES, L.DA

Sede: Pedigais, Barosa, 2400-013 Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4862/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 501259740; número
e data da apresentação: D-264/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996932

ARGILACENTRO � ARGILAS DO CENTRO, S. A.
Sede: Bidoeira de Cima, 2400 Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1224/
780515; identificação de pessoa colectiva n.º 500770891; número
e data da apresentação: D-40/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647060
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A. F. BOIEIRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de São Lourenço, Carvide, 2410 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5282/
961009; identificação de pessoa colectiva n.º 503739952; número
e data da apresentação: D-325/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

8 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997114

DASOCA � SUPERMERCADO, L.DA

Sede: Estrada da Figueira da Foz, 32, rés-do-chão,
Rego d�Água, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4809/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503442771; número
e data da apresentação: D-307/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14648300

UNITELHA � COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 97, 2425 Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3724/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502680830; número
e data da apresentação: D-75/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589419

LISCHAPA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PERFILADOS E CHAPAS, L.DA

Sede: Rua dos Castanheiros, Machados, 2410 Boavista

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3890/
920601; identificação de pessoa colectiva n.º 502773189; número
e data da apresentação: D-74/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589427

DIAMANTINO BRÁS FRANCO, L.DA

Sede: Machados, Boavista, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1933/
840622; identificação de pessoa colectiva n.º 501456783; número
e data da apresentação: D-78/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589389

COLIPOMÉDICA � SOCIEDADE DE CONSULTÓRIOS
MÉDICOS DE LEIRIA, L.DA

Sede: Edifício Nossa Senhora do Amparo,
Estrada dos Marrazes, Arrabalde da Ponte, 1.º, A,

Marrazes,2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5083/
960329; identificação de pessoa colectiva n.º 503621013; número
e data da apresentação: D-80/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589362

BONTUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 1, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 698/
681126; identificação de pessoa colectiva n.º 500046417; número
e data da apresentação: D-280/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996258

RODRIGUES & CASEIRO, L.DA

Sede: Estrada de São Tiago, 109, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1445/
801007; identificação de pessoa colectiva n.º 501100121; número
e data da apresentação: D-45/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647095

OLIVAL HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Sede: Rua da Imaculada Conceição, 91,
Telheiro, Barreira, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5591/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503921840; número
e data da apresentação: D-19/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589974

OLIVAL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Ordem, Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5738/
971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504013980; número
e data da apresentação: D-46/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647125
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ROMANO E RIBEIRO � CONSULTADORIA
E GESTÃO DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua Central, 127, Casal dos Claros,
Amor, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4814/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503442720; número
e data da apresentação: D-18/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589966

ISOTEXSA � IMPERMEABILIZAÇÕES
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Bairro dos Capuchos, lote 19-B, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1284/
790124; identificação de pessoa colectiva n.º 500814651; número
e data da apresentação: D-306/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14648296

BOSOGOL � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Vale Juncal, Parceiros2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2998/
891103; identificação de pessoa colectiva n.º 502240547; número
e data da apresentação: D-254/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

2 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996193

PASMAC � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Féteiras, Gândara dos Olivais, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5991/
980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504158910; número
e data da apresentação: D-250/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

2 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996150

ARMINDO MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, sem número de polícia,
2405 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1003/
751210; identificação de pessoa colectiva n.º 500316570; número
e data da apresentação: D-249/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

2 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996142

FEQUE � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE TRABALHOS
EM MOLDES DE PRECISÃO E ELECTROEROSÃO, L.DA

Sede: Telheiro, Maceira, 2405 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1065/
760728; identificação de pessoa colectiva n.º 500440123; número
e data da apresentação: D-248/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

2 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996134

TRANSPORTES PERCAR, L.DA

Sede: Rua dos Olivais, Cabeça de Azóia,
Azóia, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4297/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503080373; número
e data da apresentação: D-13/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589915

CLÍNICA DENTÁRIA CRISTINA BRITES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Luzia, 17, Martinela, Arrabal,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5510/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503996718; número
e data da apresentação: D-11/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589893

LUSITURBO � COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Urbanização Valverde, lote 251, rés-do-chão,
direito, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5681/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503979082; número
e data da apresentação: D-10/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589885

CARREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Bidoeira de Cima, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1603/
820311; identificação de pessoa colectiva n.º 501268820; número
e data da apresentação: D-36/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647028



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 198 � 27 de Agosto de 200118 330-(34)

ARGIBEL � ARGILAS SELECCIONADAS, S. A.

Sede: Bidoeira de Cima, 2410 Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5564/
970617; identificação de pessoa colectiva n.º 503941514; número
e data da apresentação: D-37/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647036

ALVES & ALVES, BAIXELAS, PORCELANAS E FAIANÇAS, L.DA

Sede: Casal dos Claros, Amor, 2400 Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1014/
760127; identificação de pessoa colectiva n.º 500387591; número
e data da apresentação: D-259/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996983

GIL & RIBEIRO, L.DA

Sede: Água Formosa, 2425 Carvide

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1235/
780613; identificação de pessoa colectiva n.º 500757593; número
e data da apresentação: D-273/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996851

CERAMICOPLASTE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

PARA AS INDÚSTRIAS CERÂMICA E PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Rua da Relvinha, 4, Telheiro 2405, Maceira Lis

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1881/
840124; identificação de pessoa colectiva n.º 501478388; número
e data da apresentação: D-271/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996878

CETIAL � CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIZ, L.DA

Sede: Rua da Ouraça, 19, Chãs,
Regueira de Pontes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4495/
940601; identificação de pessoa colectiva n.º 503218677; número
e data da apresentação: D-312/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14648350

SMULDERS � MÁQUINAS E ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Charneca do Bailadouro, lote 7,
Pousos, 2410 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2294/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501787607; número
e data da apresentação: D-328/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

8 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997084

AUTODATA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, lote 11,
rés-do-chão, direito, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4683/
950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503355429; número
e data da apresentação: D-319/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

8 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997181

TOSELTRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Estrada do Santoeiro, Arrabal, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5385/
970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503802476; número
e data da apresentação: D-287/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

4 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996320

TOSEL � TECNOLOGIA � PRODUÇÃO
DE VIDRO DE CRISTALARIA, L.DA

Sede: Estrada do Santoeiro, Arrabal, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5262/
960918; identificação de pessoa colectiva n.º 503749281; número
e data da apresentação: D-282/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996274

AUTO MANUEL FARIA, L.DA

Sede: Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5226/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503702790; número
e data da apresentação: D-42/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

20 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647087
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SUPRA � SUPLEMENTOS E RAÇÕES, IMPORT / EXPORT, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, Cerca, Maceira 2405,
Maceira-Lis

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4705/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503381489; número
e data da apresentação: D-317/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

8 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13997173

A. J. R. � SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS, L.DA

Sede: Rua da Mata Nacional, 22, Pousos, 2410 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4091/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502930632; número
e data da apresentação: D-274/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647290

IMORESTAURO � REPARAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada das Cerâmicas, 19, Maceirinha, Maceira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5797/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504051156; número
e data da apresentação: D-289/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

7 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996347

RECAUCHUTAGEM ROLDÃO E PIRES, L.DA

Sede: Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 178/
451006; identificação de pessoa colectiva n.º 500228388; número
e data da apresentação: D-7/20000725.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

14 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14603438

FERREIRA & VIEIRA, L.DA

Sede: Loureira,n 2495 Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5292/
961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503739910; número
e data da apresentação: D-87/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589290

LISJOGOS � SALÃO DE JOGOS DO LIS, L.DA

Sede: Rua de D. Sancho I, 7, rés-do-chão, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3679/
911119; identificação de pessoa colectiva n.º 502648937; número
e data da apresentação: D-86/000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999.

30 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589303

9 ÀS 19 � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Sede: Quinta de São Venâncio, lote 3,
2.º, direito,2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6163/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504269194; núme-
ros e data das apresentações: D-244 e D-245/20000630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 1999 e 1998.

2 de Maio de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
13996100

PORTO DE MÓS

MOREIRA & VAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 78/660131; identificação de pessoa colectiva n.º 500197253.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 13452606

VIVEIROS SÃO JORGE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 299/790111; identificação de pessoa colectiva n.º 500816263.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 13452614

A. VITORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 194/740416; identificação de pessoa colectiva n.º 500005940.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 13452622

SERRA FRIO � EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1429/990528; identificação de pessoa colectiva n.º 504388665.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina Garcia
Gomes. 13452630

VALENTIM PINHEIRO DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 80/660329; identificação de pessoa colectiva n.º 500295140.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 13452649

SÃO JORGE III � PRODUÇÃO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 297/781216; identificação de pessoa colectiva n.º 500795886.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelina
Garcia Gomes. 13452517

LISBOA
AMADORA

OBRIROSIL � OBRAS E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 343; identificação de pessoa colectiva n.º 505252937; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010228.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OBRIROSIL � Obras e Construções,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Praceta de Raúl Brandão, lote 1,
rés-do-chão, A, freguesia de Alfragide, concelho de Amadora.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à quota única do sócio Rosildo
Fernandes Monteiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerente pertence ao sócio Rosildo Fernandes Monteiro,
que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura do sócio e gerente Rosildo Fernandes Monteiro.

Por ele foi ainda dito:
Que o sócio-gerente fica desde já autorizado a proceder ao levan-

tamento da quantia de 5000 euros, correspondente à quota única do
sócio, igual ao montante do capital social, depositado na instituição
de crédito abaixo indicada, em nome da sociedade, para fazer face
às despesas de constituição da sociedade, seu registo, instalação da

sede social, aquisição de mobiliário e outros bens indispensáveis ao
início da actividade.

11 de Abril de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Fernanda
Cristina Jacob. 09295275

CASCAIS

SERRALHARIA DO PENEDO � CAIXILHARIA
E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 942 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505416549; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 80/
010503.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia do Penedo �
Caixilharia e Serralharia Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Horta Grande, 22,
5.º, A, no Casal das Lopas, freguesia de Agualva-Cacém, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serralharia e
caixilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma
do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pode competir a sócios ou a não
sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios Manuel Francisco dos Santos Rosa e Isabel Paula
Mendes Pereira Rosa.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200461

KLEINSTEUBER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 941 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505440571; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 78/
010503.
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Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kleinsteuber, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Reserva Botânica, lote 29,
1.º, esquerdo, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
de brinquedos e similares. Actividade de comissionista no comércio
por grosso de brinquedos e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

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 complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Sócio único: Pedro Ricardo Estevão Kleinsteuber.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200470

LINA MATOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8017 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502986395;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 35 e 36/010423.

Certifico que, para os efeitos de publicação, cessou funções de
gerente António Jorge Bernardino Marques, por renúncia em 24 de
Janeiro de 2001;

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 7500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

3 � São gerentes os sócios Maria Emília Lemos Lucas Cargaleiro
e Manuel Carmona Pires Lourenço.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200372

MÉGUIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 323 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504453696; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
010426.

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

Inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/010426 � Al-
teração parcial do contrato;

Artigos alterados: 2.º (n.º1), e 4.º;
Termos de alteração:
Sede: Cascais, Rua do Maestro Tavares Belo, 42, Parede, fregue-

sia da Parede;
Capital: 7481,97 euros;
Sócio e quota: Edmundo Rodrigues de Freitas Guimarães: 7481,97 euros.

O texto completo do contrato na redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200399

KADISA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BENS DE CONSUMO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 930 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504516388; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas das apresentações: 21/
001121 e 45 e 46/010117.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Of. Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-

sentação: 21/001121 � Facto: Cessação de funções da gerente Ma-
ria Manuela Sousa da Cruz Diniz � Causa: Renúncia; data: 11 de
Maio de 2000;

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 45/010117 � Transformação em sociedade unipessoal e alte-
ração total do contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KADISA � Importação e Ex-
portação de Bens de Consumo, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Alberto Sampaio,
3-A, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, distribui-
ção e comércio de bens de consumo comercializáveis nas grandes
superfícies, serviços de gestão e actividades conexas e serviços de
consultoria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única, Mantraw Holding Corp.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 46/010117 � Designação de gerente, em 10 de Outubro de
2000: José Manuel Moreira Batista, casado.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves Gal-
rito. 13407716

DIVA-BELLA, NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 812 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505357828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010502.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

(Sócios: Ana Paula Coelho da Costa Botelho dos Anjos; Vítor
Manuel Ramalho Rodrigues; Vítor Manuel Almeida Marques Alves;
e Nelson Manuel Caldas).

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIVA-BELLA, Nutrição e
Estética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga dos Lírios, 10, rés-
do-chão, direito, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho
de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser 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 exploração comercial de es-
paços destinados a consultórios, comercialização de produtos
diatéticos e ainda prestação de serviços no âmbito da nutrição, es-
tética e fisioterapia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro
quotas iguais, do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes 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
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída

em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 13407562

TOOLPRESSE, PEÇAS METÁLICAS POR PRENSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 926 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505404010;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010502.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: José Carlos Coelho Brito; António Carlos Carvalho Moura
Cunha; e Tecnisata � Indústria Metalomecânica, L.da

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOOLPRESSE, Peças Metáli-
cas por Prensagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Cortegaça, arma-
zém 1 e 2, Fação, freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser 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 desenvolvimento e fabricação
de equipamentos para prensagem. Fabricação de sistemas industriais
de montagem em soldaduras como periféricos de prensas. Produção
em série de peças metálicas por prensagem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios José Carlos
Coelho Ribeiro e António Carlos Carvalho Moura Cunha e o não
sócio José Paulo Pereira Filipe, já identificado.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das 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.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 13407570

VARELA, TAVARES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 335 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505395371; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010502.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Carlos Alexandre Ferrão Veríssimo Monteiro; João Car-
los de Jesus Tavares; e Paulo Jorge Varela da Silva.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Varela, Tavares & Monteiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Palmeira, 5-B, loja,
freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, representação e
comércio de vestuário, calçado e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
2000 euros cada uma e uma de cada sócio.

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 as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 13407589

SIMULTÂNEO � TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 197 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505381850;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010502.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos contantes do seguinte contrato:

Sócios: Angelina de Lurdes Afonso Rodrigues Gomes da Silva;
e Sofia Maria Cordeiro Dores Vaz Serra.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simultâneo � Tradução e
Interpretação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de Santa Marta, fre-
guesia de Algés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser 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 de tra-
dução, adaptação e revisão de textos, localização de textos e forma-
ção na área da tradução e das línguas. Interpretação simultânea e
consecutiva.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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 regula-
das 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.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 13407597

TINOCA�S COMÉRCIO PRODUTOS COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 924 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505351200; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
010430.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TINOCA�S Comércio Produtos
Cosmética, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bons Amigos, 47,
cave-B, no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, 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 na comercialização e importação
de produtos de cosmética, higiene pessoal, produtos alimentares,
cassetes e discos de CD de música.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5037,86 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 2518,93 euros, e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes 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
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
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;
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 des-
tinadas 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Hamedi Mateso; e Maria Chico Veiga.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200453

MEOLSA � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 925 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505425394; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
010430.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEOLSA � Comércio de Ma-
teriais de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Joaquim
Euleutério Gaspar Gomes, 34, loja, no lugar e freguesia de Queluz,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar e 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 e comér-
cio de materiais de construção civil. Representações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1667 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

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 remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Hugo Luís
Mendes e Vítor Marques dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou 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 noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Hugo Luís Mendes; Abílio de Jesus Oliveira; e Vítor
Marques dos Santos.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200445
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AMADEU & PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 333 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505424487; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
010430.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos contantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amadeu & Piedade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carmo, lote 29, Bairro
do Moinho, Matos, Cheirinhos, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para 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 Amadeu Sousa
Araújo.

ARTIGO 5.º

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

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.

São sócios: Amadeu Sousa Araújo; e Maria da Piedade Barbosa
de Sá Araújo.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200437

TMGN � DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 195 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505291975; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
010430.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TMGN � Desenvolvimento
Agro-Florestal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Algés, 42, 12.º, direito, em Algés, freguesia de Al-
gés, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-

rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade agrícola e florestal, tu-
rismo rural e actividades de lazer. Assessoria, gestão, gestão imobi-
liária e consultadoria nas mesmas áreas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 3250 euros, pertencente ao sócio José Augusto
Delgado Tamagnini e a outra do valor nominal de 1750 euros, per-
tencente ao sócio Vasco Matos Cortes Delgado Tamagnini.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade compete a um ou mais geren-
tes, os quais podem ser escolhidos entre pessoas estranhas à socie-
dade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Os sócios ficam desde já nomeados gerentes, não tendo con-
tudo direito a remuneração.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão ou divisão de quotas a não sócios depende do consenti-
mento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano
no último dia útil do mês de Janeiro, sem necessidade de formali-
dades convocatórias, de forma e prazo.

3 � Qualquer gerente, poderá a requerimento de qualquer sócio,
ou por sua iniciativa requerer a realização de reuniões extraordiná-
rias de assembleia geral, devendo para o efeito, notificar os sócios,
por meio de carta registada, com aviso de recepção, com antece-
dência de quinze dias em relação à data pretendida e identificando
desde logo as questões que pretende ver incluídas na agenda de tra-
balhos.

4 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar pelo seu cônjuge, por um ascendente ou descen-
dente, ou por outro sócio.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200429

SOTECNIVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 334 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505427427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
010430.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOTECNIVIL � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Matinho, 52, Bairro
de S. João, Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor de 237 500 euros, pertencente ao sócio João Martins Pedro de
Oliveira e outra no valor de 12 500 euros, pertencente ao sócio Ví-
tor Hugo Ramos Del Pino Martins de Oliveira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

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 remuneração
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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Martins Pedro
de Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-
re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vá-
rias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do úl-
timo 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 falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200402

IMOINICIATIVE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 938 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505352788; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/
010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOINICIATIVE � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Alto da Bonita, 150/
1052, no Lugar de Ranholas, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e servi-
ços conexos. Administração e gestão de condomínios. Prestação de
serviços de limpeza, remodelação e construção. Consultoria e ava-
liações de imóveis e representações. Importação, exportação e co-
mercialização de mobiliário e artigos de decoração. Decoração e pu-
blicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio Ernesto Luís
Mota de Melo Antunes, casado, residente na Alameda D. Afonso
Henriques, 29, 2.º direito, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

São sócios, José Paulo Rodrigues Dinis da Silva e Pilar Amat
Tasso de Vasconcelos Melo Antunes.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200500

DIAS & VICTOR � CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6641 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502938676; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 73 e 74/010503.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º (corpo), 2.º (corpo), 3.º e 4.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma VICAFIS � Contabilidade e
Fiscalidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alvide, 342,
Fontaínhas, freguesia e concelho de Cascais.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas da
contabilidade, fiscalidade e organização empresarial. Estudos e pro-
jectos, formação nas mesmas áreas.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma e uma de cada
sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração
conforme aí for deliberado.

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

3 � São gerentes os sócios, Vítor José Sousa Cabrita e Catarina
Maria Raposo Marques Marcelino, já designados.

Mais certifico que cessou funções de gerente Vítor Manuel de
Sousa Dias, por renúncia em 17 de Abril de 2001.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200518

TECNOGRAFFITI � TECNOLOGIAS
DE REMOÇÃO DE GRAFFITIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 203 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505409550; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 71/
010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TECNOGRAFFITI � Tecno-
logias de Remoção de Graffitis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Actor João Villaret, 2,
3.º B, em Linda-a-Velha, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de
Oeiras.

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 de lim-
pezas de interiores e exteriores, tecnologias de remoção de graffitis.
Manutenção e conservação de fachadas e equipamentos industriais.
Distribuição de produtos de limpeza.

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 � 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
deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, 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
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
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 quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios, Cátia João da Silva Justo e José Miguel Ribeiro de
Barros Ferreira.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200496

JOÃO FORTUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 204 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505440954; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 76/
010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Fortuna, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Costa Pinto, 86, fregue-
sia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de estafetagem, en-
tregas, distribuição de mercadorias e serviços de abastecimento a
navios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas uma no valor
de 3500 euros do sócio João Fortuna dos Santos e uma no valor de
1500 euros, do sócio João António dos Santos Silva.

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 � 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
empresas.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13200488

GONIS PORTUGAL � SOCIEDADE
DE ARTIGOS DIDÁCTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 990 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503018724; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/010426.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 3/010426.
Cessação de funções de gerente de Luís Cláudio Teixeira Lins e

Vítor Manuel Martins Durão, por renúncia em 9 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 08239258

MONTE DO DEVER � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 338 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505253330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Monte do Dever � Empreendimen-
tos Turísticos e Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Estrada da
Adroana, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento e gestão de pro-
jectos imobiliários, nomeadamente de loteamento, urbanização e
venda. Administração e gestão de bens imóveis próprios e alheios.
Gestão de condomínios. Desenvolvimento da actividade turística,
nomeadamente turismo rural e de habitação. Compra e venda de bens
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade pode adquirir livremente participações como
sócio de responsabilidade limitada e participações em sociedades, com

objecto diferente do referido no artigo anterior, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

2 � A sociedade pode proceder à gestão da respectiva carteira de
títulos.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5000 euros realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas com o valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a Joaquim Manuel Street Cálem e outra
a Ana Paula Marques de Oliveira Cálem.

2 � Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suple-
mentares de capital até ao montante equivalente a 15 vezes o capi-
tal social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, compete a um
conselho de gerência composto por dois gerentes eleitos em assem-
bleia geral, remunerados ou não, conforme a assembleia deliberar.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer dos
gerentes eleitos ou do procurador constituído nos termos do número
seguinte.

3 � A sociedade poderá constituir procuradores nos termos e para
os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 252.º, do Código das So-
ciedades Comerciais.

4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em letras, li-
vranças, fianças, abonações, letras de favor e outros actos similares,
quando alheios ao objecto social.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão de quotas e a sua cessão, excluindo a cessão en-
tre cônjuges, entre ascendentes e descendentes e entre sócios, depen-
dem do consentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito
de amortizar a quota a alienar.

2 � Se a sociedade decidir não amortizar a quota alienanda, per-
tencerá então aos sócios o direito de preferência.

3 � Havendo mais do que um sócio a exercitar o respectivo di-
reito de preferência, será a quota em questão dividida em tantas
novas quotas iguais quantos os sócios interessados.

4 � O sócio que desejar ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta deverá comunicar a sua intenção à gerência, que convocará a as-
sembleia geral no prazo de 90 dias a fim, de em conformidade com
o disposto no presente artigo, dar forma a uma decisão sobre o des-
tino a dar à quota alienanda.

ARTIGO 7.º

1 � Sempre que a lei não exija outras formalidades e prazos, as
assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem designar terceiras pessoas para os represen-
tarem em assembleias gerais, por simples carta, telex ou telefax.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral poderá deliberar quanto à forma de distribui-
ção dos lucros, sem prejuízo do fundo de reserva legal.

Gerente designados: ambos os sócios.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13238698

TXIKEN � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 931 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505377764; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TXIKEN � Restauração, L.da,
e vai ter a sua sede na Avenida 25 de Abril, 126, cave esquerda, em
Massamá, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de res-
tauração em regime tradicional ou típicos de refeições completas à
carta.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (3 007 230$) está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde á soma de quatro quotas iguais
de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designados gerentes os sócios Francisco Joaquim
Correia de Sousa e Ana Margarida Cerejo de Sousa Teles.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento de sócio;
c) Por falência ou insolvência do sócio;
d) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, apreendida ou

penhorada judicialmente ou por qualquer autoridade administrativa;
d) Por interdição do sócio.
2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço.
3 � O valor da quota será calculado com base no último balan-

ço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial, bem
como em agrupamentos complementares de empresas.

São sócios, Francisco Joaquim Correia de Sousa, Maria de Fátima
Cerejo de Sousa, Ana Margarida Cerejo de Sousa Teles e Alder
Videira de Sousa.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13238728

BTR � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9478 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503867888; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/
010503.

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

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 28 de Março de 2001.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13238302

HARPENER PORTUGUESA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7521 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503193240; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 1/
010105.

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

Inscrição n.º 11 à apresentação n.º 1/010105.
Designação para secretário de Stephan Stieb.
Secretário suplente: Pedro Horta e Costa.
Data: 6 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14000016

VALICE COMPRA E VENDA DE COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7625 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502800275;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 31 e 33/010502.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterados
os artigos 1.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

1.º

São actuais sócios da sociedade António Manuel Ferreira Simões
e Ana Cristina Nunes de Figueiredo Simões.

6.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros.

7.º

O capital social encontra-se dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

8.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser nomeada ou destituída
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio
António Manuel Ferreira Simões.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do mesmo, por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

Mais certifico que cessou funções de gerente Valdemar Mesquita
Loureiro, por renúncia em 20 de Setembro de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14021412

CINALDA � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5110 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501640274;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 24/010503.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 5 000 000$ para 26 000 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 26 000 000$, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro e corresponde à soma de sete quotas: de 250 000$; 250 000$;
500 000$; 1 250 000$; 1 250 000$; 1 500 000$ e 21 000 000$, todas per-
tencentes à única sócia REFRIGOR, S. G. P. S., S. A.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13727397



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 198 � 27 de Agosto de 200118 330-(46)

PALDINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5227 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501713956;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010503.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com re-
forço do capital de 750 000$ para 25 000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas, uma de 15 000 euros do sócio
Francisco Raposo Palma, e outra de 10 000 euros da sócia Aldina
Antunes dos Santos Palma.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
que forem designados em assembleia geral, que também deliberará
sobre o seu estatuto remuneratório:

a) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente;

b) Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13238299

GUILHERMINO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 245 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500520836;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 60/010503.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 500 000$ para 22.445,91 euros, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
22 445 euros e 91 cêntimos, dividido em três quotas, sendo uma do
valor nominal de 11 222 euros e 95 cêntimos, pertencente ao sócio
Guilhermino da Silva Teixeira, e duas iguais, do valor nominal de
5611 euros e 48 cêntimos, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Maria Alice Monteiro Teixeira e Domingos Barata Louro.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 13238787

JSC � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 17 254 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503335304; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/
010621.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 10 000 euros, tendo sido al-
terados os artigos 1.º, (n.º 1); 2.º (n.º 1); 3.º e 4.º, (n.º 1), os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Companhia das Peruínhas �
Serviços de Acompanhamento Infantil, L.da, tem a sua sede na Ala-
meda da Fonte Velha, Lote MG, 20-B, Quinta da Beloura, fregue-
sia de S. Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra, e durará por tem-
po indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acom-
panhamento infantil pós-escolar, ocupação de tempos livres, orga-
nização de cursos de férias, viagens de estudo e de recreio, festas
de aniversários e outras actividades lúdicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 10 000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, de 5000 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambos os sócios, já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 14414473

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CATAFRUTA � DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 242/010608; identificação de pessoa colectiva
n.º 505288885; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
010608.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Carlos Alberto Botelho Ramos, número de identificação fiscal
164393935, natural da freguesia de S. Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa, casado com Ingeborg Dorothee Lang Ramos sob o
regime da separação de bens, residente na Rua Dom Constantino
Bragança, 10, em Lisboa, portador do bilhete de identidade
n.º 316285, emitido em 8 de Junho de 2000, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Outorga neste acto por si e na qualidade de procurador de:
Vicente Ibañez Burguera, número de identificação fiscal

236371304, natural de Espanha, de nacionalidade espanhola, casado
com Rosa Pellicer Camarena sob o regime da comunhão geral, resi-
dente em St. Mariña de Lañas, 8, Arteijo, La Coruña, Espanha; e de

Juan Domingo Catala Majos, número de identificação fiscal
236371150, natural de Espanha, de nacionalidade espanhola, casado
com Maria Antonieta Buscall Palau sob o regime da separação de
bens, residente em Carretera de Albesa, 39, La Portella, Lleida,
Espanha, conforme consta de procuração, que arquivo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Catafruta � Distribuidora de
Frutas e Legumes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Infante Santo, 23,
12.º direito, em Lisboa, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar e 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 importação e exportação de
frutas frescas e legumes. Comercialização, empacotamento e distri-
buição.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Carlos Alberto Bo-
telho Ramos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13298399

PORTALEGRE
PONTE DE SOR

ANGOSOR � COMÉRCIO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO E BENS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 315; identificação de pessoa colectiva n.º 502844388; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974610

FLEXOR DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 349; identificação de pessoa colectiva n.º 503079324; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974688

MAPISOR � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 162; identificação de pessoa colectiva n.º 501844198; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974696

FOTO CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 502904704; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974629

HENRIQUE BISPO SURRÉCIO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 46; identificação de pessoa colectiva n.º 500566666; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974599

GES, GABINETE DE ENGENHARIA DO SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 146; identificação de pessoa colectiva n.º 501641688; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974645

CLINISOR � CLÍNICA VETERINÁRIA DE PONTE DE SOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 205; identificação de pessoa colectiva n.º 502239620; data da
entrada: 010626.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974602

NATURVITA � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 516; identificação de pessoa colectiva n.º 504198866; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974637

PRATES & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 599; identificação de pessoa colectiva n.º 505148854; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974653

TRANSPORTADORA CENTRAL DO ALTO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 453; identificação de pessoa colectiva n.º 503785199; data da
entrada: 010626.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974700

MEGAESTENO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 561;
identificação de pessoa colectiva n.º 504612174; data da entra-
da: 010625.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13974572

GRÁFICA SORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 500566445; data da
entrada: 010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13975102

MOINHOS DA PEDREIRA � COMPLEXO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 182; identificação de pessoa colectiva n.º 502086130; data da
entrada: 010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14529262

MANUEL DAVID FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 97; identificação de pessoa colectiva n.º 500749744; data da
entrada: 010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13975110

ELECTRO-SOR ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 124; identificação de pessoa colectiva n.º 501380795; data da
entrada: 010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13975099

J. RODRIGUES FIGUEIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 501459510; data da
entrada: 010627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13975137

PORTO
MAIA

IMOSEDAS � IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4554/
940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503210544; data do
depósito: 010625.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842444

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR. ÁLVARO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5623/
950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503395196; data do
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842452

CENTRIMPOR � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1977/
920316; identificação de pessoa colectiva n.º 502719575; data do
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842460

CARVALHO & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1842/
920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502696303; data do
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842487

LUÍSA MAMEDE OLIVEIRA, GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 149/
000608.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15843521

A. S. O. � ARMANDO SOUSA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 210/
850904; identificação de pessoa colectiva n.º 501597727.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15843513

UNIPORTO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 601/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 501814990.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15843505

UNIPEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 564/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 501913262; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15843700

CATMANDU � REPRESENTAÇÕES DE TÊXTEIS
E CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2710/
921203; identificação de pessoa colectiva n.º 502890410; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15843688

EDIMAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula
n.º 24 980/810115; identificação de pessoa colectiva
n.º 501118055; inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 15 e 16/010628.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, alterou o contrato com reforço e redenominação, com trans-
formação, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EDIMAIA � Empreendimen-
tos Imobiliários, S. A., e tem a sua sede na Rua Jorge Ferreirinha,
560, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

2 � Independentemente do consentimento de qualquer órgão so-
cial, o conselho de administração único podem:

a) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho, ou
concelho limítrofe;

b) Criar e encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas legais de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, desde a data
da sua fundação.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a realização e administração de empreen-
dimentos imobiliários; a compra, gestão e administração, venda e
exploração de quaisquer imóveis ou terrenos, quer urbanos, quer
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rústicos, a compra e venda de propriedades e a sua revenda, a indús-
tria de construção civil, serviços de máquinas industriais.

§ único. Poderá ainda a sociedade dedicar-se a outras actividades
que o conselho de administração ou administrador único, proponham
e não estejam dependentes de lei ou autorização especial.

ARTIGO 4.º

1 � Por simples deliberação do conselho de administração ou
administrador único, a sociedade pode adquirir participações em
sociedades, de qualquer ramo ou objecto, designadamente quotas ou
acções em sociedades de economia mista, nacionais ou estrangeiras,
bem como celebrar quaisquer acordos ou contratos de cooperação e
associação com outras empresas e participar em agrupamentos com-
plementares de empresas e consórcios.

2 � A sociedade pode também, adquirir participações em socie-
dades com objecto igual ou diferente do seu, para além daquelas que
eventualmente detenha onde poderá alterar essas participações, por
simples deliberação do conselho de administração ou administrador
único.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, que se encontra totalmente subscrito e reali-
zado é de 50 000 euros, sendo representado por 10 000 acções com
o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções poderão ser nominativas e ou ao portador recipro-
camente convertíveis, desde que consentida a sua conversão, em
assembleia geral e pela maioria de 60% do capital. Em qualquer dos
casos poderão ser tituladas ou escriturais.

3 � Quando tituladas, as acções poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10 ou qualquer múltiplos de 10 até 100, 500, 1000 ou
qualquer múltiplo de 1000 acções.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções ou obrigações, serão assinados por um administrador com as-
sinatura autenticada pelo selo branco da sociedade.

5 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade po-
derá exigir aos accionistas a realização em dinheiro de prestações
acessórias de capital, gratuita ou onerosamente, em montante máxi-
mo equivalente a 5 vezes o valor do capital social detido por cada
um dos accionistas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, quer acções
preferenciais sem voto, quer obrigações de qualquer das espécies
permitidas por lei.

2 � As acções preferenciais sem voto conferirão aos seus titula-
res direito a um dividendo prioritário, de 5% do respectivo valor de
emissão, a retirar dos lucros distribuíveis aos accionistas, bem como ao
reembolso prioritário do seu valor nominal na liquidação da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições impostas por lei e praticar sobre elas to-
das as operações que se mostrem convenientes ao interesse social.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão das acções nominativas, ficará subordinada ao
consentimento prévio da sociedade.

2 � O consentimento poderá ser recusado com fundamento em
qualquer interesse social relevante.

3 � O accionista interessado em transmitir as suas acções solici-
tará o consentimento aqui previsto por meio de carta registada com
aviso de recepção, dirigida ao presidente do conselho de adminis-
tração ou administrador único, e endereçada para a sede social, na
qual identificará o transmissário e especificará todas as condições da
projectada transmissão.

4 � O conselho de administração ou administrador único, pro-
nunciar-se-á sobre o pedido de consentimento no prazo de 60 dias
contados da recepção da comunicação a que se alude no número
anterior, sob pena de se tornar livre a transmissão.

5 � A comunicação da decisão da sociedade, será efectuada por
meio de carta registada com aviso de recepção, endereçada para o
domicílio do accionista constante do livro de registo de acções.

6 � No caso de recusa do consentimento, a sociedade fará ad-
quirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e paga-
mento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

7 � Sendo a transmissão a título gratuito ou provando a sociedade
existir simulação do preço, a aquisição far-se-á pelo valor real das
acções a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código das
Sociedades Comerciais.

8 � A limitação prevista no presente artigo, deverá ser transcrita
nos títulos das acções respectivas, sob pena de ser inoponível a ad-
quirentes de boa-fé.

9 � As restrições à livre transmissão de acções são consideradas
como sendo estabelecidas no melhor interesse da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por morte de qualquer sócio accionista;
b) Penhora, arresto ou apreensão judicial ou administrativa, de

qualquer participação social;
c) Interdição, falência ou insolvência de qualquer sócios accionista;
d) Acções de que sejam titulares trabalhadores da sociedade, logo que

se extingam os respectivos contratos de trabalho;
e) Acções pertencentes a accionistas que utilizem as informações

obtidas no exercício do seu direito à informação de modo a causar
prejuízo a própria sociedade ou a outros accionistas;

f) Quando o accionista decaia em acção que proponha contra a
sociedade ou na qual a sociedade o demande.

2 � Competirá ao conselho de administração ou administrador
único, declarar a amortização, reembolsando os títulos pelo valor
nominal em 5 prestações anuais, exceptuando os mencionados na
alínea d) deste artigo, que serão reembolsadas em prazo não supe-
rior a 30 dias.

ARTIGO 10.º

Ficam autorizadas as amortizações sem redução do capital social,
nas condições prevista no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração ou administrador único, e o conselho fiscal ou fiscal
único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende
do registo, se as acções forem registadas, ou do depósito, se o não
forem, em seu nome e até 10 dias antes da reunião, de um número
de acções que confiram direito a, pelo menos, um voto.

3 � O depósito previsto no número anterior deverá efectuar-se na
própria sociedade ou numa instituição de crédito, neste último caso,
os accionistas deverão comprovar o depósito perante a sociedade até
5 dias antes da data da assembleia geral.

4 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A cada 200 acções corresponde um voto.
2 � Os accionista titulares de um número de acções inferior a

200 podem agrupar-se nos termos legais, a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os re-
presente.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito. Os accionistas que sejam pes-
soas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nomeada
pela respectiva administração ou direcção.

4 � As representações previstas nos anteriores números 2 e 3 de-
vem ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta entregue na sede social até 5 dias da data da reunião, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela própria
sociedade.

5 � Os accionistas só poderão comparecer em assembleia geral
se comunicarem essa intenção ao presidente da mesa, por escrito, até
5 dias antes da data da sua realização.

6 � Além dos accionistas com direito a voto, podem ser autori-
zados a participar na assembleia geral, embora não possam votar,
quadros da sociedade ou outros especialistas com o objectivo de
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esclarecer questões ou matérias que estejam em apreciação ou discus-
são.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos
votos emitidos na assembleia, salvo quando a lei ou o presente con-
trato dispuseram diferentemente.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados, accio-
nistas que detenham acções correspondentes a mais de metade do
capital social.

3 � Toda a deliberação sobre alteração do contrato social, fusão,
cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser aprova-
da por votos correspondentes a dois terços do capital social, se a
assembleia reunir em primeira convocação.

4 � Reunida a assembleia em segunda convocação a deliberação
sobre a alteração do contrato social deverá ser sempre aprovada por
votos correspondentes a mais de metade do capital social e a deli-
beração sobre fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade
deverá ser sempre aprovada por votos correspondentes a dois terços
do capital social.

5 � Compete à assembleia geral decidir, por maioria, da forma
de exercício do direito de voto.

ARTIGO 15.º

§ único. As deliberações dos accionistas, poderão derrogar os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.

2 � Os membros da mesa são eleitos pela própria assembleia.

B) Conselho de administração ou administrador único

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração é composto por 3 ou 5 mem-
bros, eleitos pela assembleia geral, que designará um presidente e um
vice-presidente. Os membros do conselho de administração ou ad-
ministrador único, poderão ser ou não accionistas da sociedade, elei-
tos pela assembleia geral.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas ausências e
impedimentos temporários deste.

3 � Em caso de impedimento permanente e definitivo ou de morte
do presidente as suas funções passarão a ser exercidas pelo vice-
presidente até ao fim do período de tempo para o qual os adminis-
tradores foram eleitos.

4 � Quer no caso do número anterior, quer no de falta definiti-
va de qualquer outro administrador, o conselho de administração
designará um substituto, cujas funções igualmente durarão até ao
termo do período de tempo por que os administradores foram elei-
tos, esta designação deverá, porém, ser tomada por uma maioria de
administradores.

ARTIGO 18.º

Os administradores ficam dispensados de caucionarem a sua res-
ponsabilidade, salvo se a assembleia geral vier a exigir prestação de
caução ou qualquer outra garantia.

ARTIGO 19.º

1 � Compete ao conselho de administração ou administrador
único, o exercício de todos os poderes de gestão e representação da
sociedade, em juízo ou fora dele activa e passivamente.

2 � Entre os poderes do conselho de administração ou adminis-
trador único, compreendem-se, nomeadamente para além daqueles
que são atribuídos por lei os de:

a) Adquirir, permutar, alienar, locar, trespassar, tomar de trespasse
e onerar, por qualquer forma, bens patrimoniais de natureza imobi-
liária, mobiliária e viaturas automóveis, para ou da sociedade;

b) Confessar, propor, contestar, desistir ou transigir em quaisquer
processos judiciais e comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, celebrar acor-
dos ou contratos de cooperação e associação com outras empresas,
qualquer que seja o objecto social e participar em agrupamentos
complementares de empresas e consórcios;

d) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade, conforme o inte-
resse e as conveniências desta;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou inter-
nacional, prestar as garantias necessárias e aceitar a fiscalização das
entidades mutuantes;

f) Atribuir ordenados, vencimentos, empréstimos, gratificações ou
quaisquer outras formas de remuneração ou regalias às pessoas sin-
gulares ou colectivas, que prestem serviço ou colaboração à empresa;

g) Abrir e movimentar contas bancárias, aceitar, sacar e endossar
letras, livranças e outros efeitos comerciais, prestar garantias, cau-
ção e avais nos termos permitidos por lei;

h) Financiar ou prestar garantias a sociedades participadas ou
associadas ou nas quais a sociedade tenha interesse que justifiquem
tais financiamentos ou prestações de garantias;

i) Nomear mandatários ou procurador, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 21.º

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reunirá, sempre que, por qual-
quer meio, for convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou
a pedido de pelo menos, dois dos seus membros, ficando expressa-
mente afastada a exigência contida no n.º 2 do artigos 410.º, do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � As deliberações do conselho são tomadas por maioria dos
votos dos presentes, cabendo voto de qualidade ao presidente ou, não
comparecendo este à reunião, ao vice-presidente.

ARTIGO 21.º

1 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode,
por simples acta, encarregar especialmente um ou alguns adminis-
tradores de se ocuparem de certas matérias da administração.

2 � O conselho de administração ou administrador único, pode
também nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura isolada do presidente ou vice-presidente do

conselho de administração, enquanto o cargo for exercido pelos ac-
cionistas, Arnaldo Dias Ferreira da Costa ou Américo Dias Ferreira
da Costa;

b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador, no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos do
n.º 1 do artigo 21.º;

d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário ou
procurador com poderes bastantes para o efeito;

e) Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo 21.º, e que sozinho tenha poderes bastan-
tes para o acto;

f) Pela simples assinatura de qualquer administrador para efeitos
de apresentação de proposta em concursos públicos ou privados;

g) Pela assinatura do administrador único.
2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-

quer administrador ou mandatário.

C) Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou
fiscal único, sendo o conselho fiscal composto por três membros
efectivos e um suplente, que poderão ser ou não accionistas, sendo
um deles presidente.

2 � O fiscal único e o seu suplente, bem como um dos membros
efectivos do conselho fiscal e um membro suplente serão Revisores
Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 24.º

1 � No caso de existir conselho fiscal, este reunirá sempre que
for convocado pelo seu presidente, por iniciativa própria ou a pedi-
do de qualquer outro membro e, pelo menos, todos os trimestres.

2 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria,
cabendo ao presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

1 � Os membros do conselho de administração ou administrador
único, do conselho fiscal ou fiscal único e da mesa da assembleia geral
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exercem as funções por períodos de um ano renováveis, devendo no
entanto proceder-se à eleição dos órgãos sociais de 4 em 4 anos, sendo
reelegíveis, total ou parcialmente, uma ou mais vezes.

2 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais continuam em exercício até à reunião da assem-
bleia geral que os substitua.

ARTIGO 26.º

1 � Os membros do conselho de administração ou administrador
único, e do conselho fiscal único serão remunerados ou não, pelos
montantes para o efeito decididos pelo presidente ou vice-presidente
do conselho de administração ou administrador único.

2 � Sob proposta do presidente ou vice-presidente do conselho
de administração ou administrador único, a remuneração dos mem-
bros do conselho de administração ou administrador único, poderá
consistir numa percentagem global dos lucros do exercício, que será
distribuída pelos administradores na proporção que for decidida pela
assembleia geral, também sob proposta do presidente ou vice-presi-
dente do conselho de administração ou administrador único.

ARTIGO 27.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-

centagem exigida por lei;
b) Remuneração dos administradores, nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 26.º;
c) Pagamento do dividendo prioritário devido às acções preferen-

ciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;
d) Constituição ou reforço de quaisquer fundos ou reservas do

interesse da sociedade, bem como a distribuição a título de dividen-
dos aos accionistas, se assim for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 28.º

1 � Sempre que entre a sociedade e os accionistas ou entre esta
e os corpos sociais surja qualquer dissidência será, com renuncia
expressa ao foro comum, tal conflito confiado a um juízo arbitral,
que julgará em equidade e sem recurso.

2 � O tribunal arbitral será constituído por um árbitro da esco-
lha de cada parte e por um terceiro, designado pelos árbitros esco-
lhidos pelas partes, que presidirá e terá voto de desempate, deven-
do, no entanto, conformar-se com um dos laudos.

3 � Se os árbitros escolhidos pelas partes não chegarem a acor-
do no prazo de 15 dias sobre a designação do árbitro presidente, será
pedida a sua nomeação ao Centro de Arbitragem da A. I. C. C. O.
P. � Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Pú-
blicas, com sede na Rua de Álvares Cabral, 306, Porto.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sen-
do liquidatários os membros do conselho de administração ou ad-
ministrador único, que ao tempo estiverem em exercício.

2 � Dissolvida a sociedade proceder-se-á à liquidação e partilha
extrajudicial, com renúncia ao foro comum, nos termos e condições do esti-
pulado no artigo anterior.

ARTIGO 30.º

Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais para o pe-
ríodo 2001/2004:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Júlio Carlos Silva Mendes, casado, com domicílio

profissional, na Rua Pedro Homem de Melo, 55, 7.º, 4150-599,
Porto, número de identificação fiscal 149800533.

Secretário: Telmo Borges de Sousa Marques, casado, residente na
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 866, 5.º direito, 4100-070, Porto,
número de identificação fiscal 154575542.

Conselho de administração:
Presidente: Arnaldo Dias Ferreira da Costa, casado, com domicí-

lio profissional, na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim � Maia.
Vice-presidente: Américo Dias Ferreira da Costa, casado com

domicílio profissional, na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim �
Maia.

Vogal: Manuel Henrique Gonçalves Moreira, casado, com domi-
cílio profissional na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim � Maia.

Conselho fiscal:
Fiscal único: Hernâni Duarte, Leite de Assunção, Santos Silva e

Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida
da República, 1956, S/L, direito, 4430-194 Vila Nova de Gaia.

Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 120.
Representada por: Joaquim dos Santos Silva, Revisor Oficial de

Contas, n.º 618, casado, residente na Rua da Fonte, 4, 4405-
465 Serzedo Vila Nova de Gaia.

Fiscal suplente: Henrique Duarte e Gonçalves, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Praceta Professor Egas Moniz, 170, 4100-221 Porto.

Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 122.
Representada por: José Henrique Poças de Almeida, Revisor Ofi-

cial de Contas, n.º 698, casado, residente na Rua Dr. José Moreira
Guemer, 303, 2.º direito, 4400, Vila Nova de Gaia.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vilela
Soares. 14366231

CONSTRUÇÕES FERREIRA DA COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 914/
640603; identificação de pessoa colectiva n.º 500342288; inscri-
ção n.º 12; números e data das apresentações: 13 e 14/010628.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe, alterou o contrato com reforço e redenominação, com trans-
formação, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Ferreira da
Costa, S. A., e tem a sua sede na Rua Jorge Ferreirinha, 560, fre-
guesia de Vermoim, concelho da Maia.

2 � Independentemente do consentimento de qualquer órgão so-
cial, o conselho de administração pode:

a) Deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho, ou
concelho limítrofe;

b) Criar e encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas legais de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, desde a data
da sua fundação.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o exercício da indústria e fornecimento de
construção civil e obras públicas em todos os seus domínios e activi-
dades conexas e ainda a compra, venda e arrendamento de imóveis.

§ único. Poderá ainda a sociedade dedicar-se a outras actividades
que o conselho de administração proponha e não estejam dependen-
tes de lei ou autorização especial.

ARTIGO 4.º

1 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode adquirir participações em sociedades, de qualquer
ramo ou objecto, designadamente quotas ou acções em sociedades
de economia mista, nacionais ou estrangeiras, bem como celebrar
quaisquer acordos ou contratos de cooperação e associação com
outras empresas e participar em agrupamentos complementares de
empresas e consórcios.

2 � A sociedade pode também, adquirir participações em socie-
dades com objecto igual ou diferente do seu, para além daquelas que
eventualmente detenha onde poderá alterar essas participações, por
simples deliberação do conselho de administração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, que se encontra totalmente subscrito e reali-
zado é de 1 000 000 euros, sendo representado por 200 000 acções
com o valor nominal de 5 euros cada uma.
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2 � As acções poderão ser nominativas e ou ao portador recipro-
camente convertíveis, desde que consentida a sua conversão, em
assembleia geral e pela maioria de 60% do capital. Em qualquer dos
casos poderão ser tituladas ou escriturais.

3 � Quando tituladas, as acções poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10 ou qualquer múltiplos de 10 até 100, 500, 1000 ou
qualquer múltiplo de 1000 acções.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos, representativos de ac-
ções ou obrigações, serão assinados por um administrador com as-
sinatura autenticada pelo selo branco da sociedade.

5 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade po-
derá exigir aos accionistas a realização em dinheiro de prestações
acessórias de capital, gratuita ou onerosamente, em montante máxi-
mo equivalente a 5 vezes o valor do capital social detido por cada
um dos accionistas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode emitir, nas condições legais, quer acções
preferenciais sem voto, quer obrigações de qualquer das espécies
permitidas por lei.

2 � As acções preferenciais sem voto conferirão aos seus titula-
res direito a um dividendo prioritário, de 5% do respectivo valor de
emissão, a retirar dos lucros distribuíveis aos accionistas, bem como
ao reembolso prioritário do seu valor nominal na liquidação da so-
ciedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições impostas por lei e praticar sobre elas to-
das as operações que se mostrem convenientes ao interesse social.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão das acções nominativas, ficará subordinada ao
consentimento prévio da sociedade.

2 � O consentimento poderá ser recusado com fundamento em
qualquer interesse social relevante.

3 � O accionista interessado em transmitir as suas acções solici-
tará o consentimento aqui previsto por meio de carta registada com
aviso de recepção, dirigida ao presidente do conselho de administra-
ção e endereçada para a sede social, na qual identificará o transmis-
sário e especificará todas as condições da projectada transmissão.

4 � O conselho de administração pronunciar-se-á sobre o pedi-
do de consentimento no prazo de 60 dias contados da recepção da
comunicação a que se alude no número anterior, sob pena de se
tornar livre a transmissão.

5 � A comunicação da decisão da sociedade, será efectuada por
meio de carta registada com aviso de recepção, endereçada para o
domicílio do accionista constante do livro de registo de acções.

6 � No caso de recusa do consentimento, a sociedade fará ad-
quirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e paga-
mento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

7 � Sendo a transmissão a título gratuito ou provando a socie-
dade existir simulação do preço, a aquisição far-se-á pelo valor real
das acções a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais.

8 � A limitação prevista no presente artigo, deverá ser transcrita
nos títulos das acções respectivas, sob pena de ser inoponível a ad-
quirentes de boa-fé.

9 � As restrições à livre transmissão de acções são consideradas
como sendo estabelecidas no melhor interesse da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por morte de qualquer sócio accionista;
b) Penhora, arresto ou apreensão judicial ou administrativa, de

qualquer participação social;
c) Interdição, falência ou insolvência de qualquer sócio ac-

cionista;
d) Acções de que sejam titulares trabalhadores da sociedade, logo

que se extingam os respectivos contratos de trabalho;
e) Acções pertencentes a accionistas que utilizem as informações

obtidas no exercício do seu direito à informação de modo a causar
prejuízo a própria sociedade ou a outros accionistas;

f) Quando o accionista decaia em acção que proponha contra a
sociedade ou na qual a sociedade o demande.

2 � Competirá ao conselho de administração, declarar a amorti-
zação, reembolsando os títulos pelo valor nominal em 5 prestações
anuais, exceptuando os mencionados na alínea d) deste artigo, que
serão reembolsadas em prazo não superior a 30 dias.

ARTIGO 10.º

Ficam autorizadas as amortizações sem redução do capital social,
nas condições prevista no Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e o conselho fiscal ou fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende
do registo, se as acções forem registadas, ou do depósito, se o não
forem, em seu nome e até 10 dias antes da reunião, de um número
de acções que confiram direito a, pelo menos, um voto.

3 � O depósito previsto no número anterior deverá efectuar-se na
própria sociedade ou numa instituição de crédito, neste último caso,
os accionistas deverão comprovar o depósito perante a sociedade até
5 dias antes da data da assembleia geral.

4 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A cada 200 acções corresponde um voto.
2 � Os accionista titulares de um número de acções inferior a

200 podem agrupar-se nos termos legais, a fim de participarem na
assembleia geral, devendo designar um só de entre eles que os re-
presente.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outros accionistas ou por qualquer outra pessoa a quem por lei
imperativa seja atribuído esse direito. Os accionistas que sejam pes-
soas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito nomeada
pela respectiva administração ou direcção.

4 � As representações previstas nos anteriores números 2 e 3 de-
vem ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta entregue na sede social até 5 dias da data da reunião, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela própria
sociedade.

5 � Os accionistas só poderão comparecer em assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa, por escrito, até
5 dias antes da data da sua realização.

6 � Além dos accionistas com direito a voto, podem ser autori-
zados a participar na assembleia geral, embora não possam votar,
quadros da sociedade ou outros especialistas com o objectivo de
esclarecer questões ou matérias que estejam em apreciação ou dis-
cussão.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos
votos emitidos na assembleia, salvo quando a lei ou o presente con-
trato dispuseram diferentemente.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá delibe-
rar desde que se encontrem presentes ou representados, accionistas que
detenham acções correspondentes a mais de metade do capital social.

3 � Toda a deliberação sobre alteração do contrato social, fusão,
cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser aprova-
da por votos correspondentes a dois terços do capital social, se a
assembleia reunir em primeira convocação.

4 � Reunida a assembleia em segunda convocação a deliberação sobre
a alteração do contrato social deverá ser sempre aprovada por votos cor-
respondentes a mais de metade do capital social e a deliberação sobre fu-
são, cisão, transformação ou dissolução da sociedade deverá ser sempre
aprovada por votos correspondentes a dois terços do capital social.

5 � Compete à assembleia geral decidir, por maioria, da forma
de exercício do direito de voto.

ARTIGO 15.º

§ único. As deliberações dos accionistas, poderão derrogar os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, podendo qualquer deles ser ou não accionista.
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2 � Os membros da mesa são eleitos pela própria assem-
bleia.

B) Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração é composto por 3 ou 5 mem-
bros, eleitos pela assembleia geral, que designará um presidente e um
vice-presidente. Os membros do conselho de administração poderão
ser ou não accionistas da sociedade.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente nas ausências e
impedimentos temporários deste.

3 � Em caso de impedimento permanente e definitivo ou de morte
do presidente as suas funções passarão a ser exercidas pelo vice-
presidente até ao fim do período de tempo para o qual os adminis-
tradores foram eleitos.

4 � Quer no caso do número anterior, quer no de falta definiti-
va de qualquer outro administrador, o conselho de administração
designará um substituto, cujas funções igualmente durarão até ao
termo do período de tempo por que os administradores foram elei-
tos, esta designação deverá, porém, ser tomada por uma maioria de
administradores.

ARTIGO 18.º

Os administradores ficam dispensados de caucionarem a sua res-
ponsabilidade, salvo se a assembleia geral vier a exigir prestação de
caução ou qualquer outra garantia.

ARTIGO 19.º

1 � Compete ao conselho de administração, o exercício de todos
os poderes de gestão e representação da sociedade, em juízo ou fora
dele activa e passivamente.

2 � Entre os poderes do conselho de administração compreen-
dem-se, nomeadamente para além daqueles que são atribuídos por
lei os de:

a) Adquirir, permutar, alienar, locar, trespassar, tomar de trespasse
e onerar, por qualquer forma, bens patrimoniais de natureza imobi-
liária, mobiliária e viaturas automóveis, para ou da sociedade;

b) Confessar, propor, contestar, desistir ou transigir em quaisquer
processos judiciais e comprometer-se em árbitros;

c) Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras
sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada, celebrar acor-
dos ou contratos de cooperação e associação com outras empresas,
qualquer que seja o objecto social e participar em agrupamentos
complementares de empresas e consórcios;

d) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade, conforme o inte-
resse e as conveniências desta;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou inter-
nacional, prestar as garantias necessárias e aceitar a fiscalização das
entidades mutuantes;

f) Atribuir ordenados, vencimentos, empréstimos, gratificações ou
quaisquer outras formas de remuneração ou regalias às pessoas sin-
gulares ou colectivas, que prestem serviço ou colaboração à empresa;

g) Abrir e movimentar contas bancárias, aceitar, sacar e endossar
letras, livranças e outros efeitos comerciais, prestar garantias, cau-
ção e avais nos termos permitidos por lei;

h) Financiar ou prestar garantias a sociedades participadas ou
associadas ou nas quais a sociedade tenha interesse que justifiquem
tais financiamentos ou prestações de garantias;

i) Nomear mandatários ou procurador, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 21.º

ARTIGO 20.º

1 � O conselho de administração reunirá, sempre que, por qual-
quer meio, for convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou
a pedido de pelo menos, dois dos seus membros, ficando expressa-
mente afastada a exigência contida no n.º 2 do artigos 410.º, do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � As deliberações do conselho são tomadas por maioria dos
votos dos presentes, cabendo voto de qualidade ao presidente ou, não
comparecendo este à reunião, ao vice-presidente.

ARTIGO 21.º

1 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode,
por simples acta, encarregar especialmente um ou alguns adminis-
tradores de se ocuparem de certas matérias da administração.

2 � O conselho de administração pode também nomear manda-
tários ou procuradores da sociedade para a prática de determinados
actos ou categoria de actos.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura isolada do presidente ou vice-presidente do

conselho de administração, enquanto o cargo for exercido pelos ac-
cionistas, Arnaldo Dias Ferreira da Costa ou Américo Dias Ferreira
da Costa;

b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura de um administrador, no qual o conselho de

administração tenha delegado poderes bastantes, nos termos do
n.º 1 do artigo 21.º;

d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário ou
procurador com poderes bastantes para o efeito;

e) Pela assinatura de um mandatário ou procurador nomeado nos
termos do n.º 2 do artigo 21.º, e que sozinho tenha poderes bastan-
tes para o acto;

f) Pela simples assinatura de qualquer administrador para efeitos
de apresentação de proposta em concursos públicos ou privados;

2 � Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer administrador ou mandatário.

C) Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 23.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal ou
fiscal único, sendo o conselho fiscal composto por três membros
efectivos e um suplente, que poderão ser ou não accionistas, sendo
um deles presidente.

2 � O fiscal único e o seu suplente, bem como um dos membros
efectivos do conselho fiscal e um membro suplente serão Revisores
Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Contas.

ARTIGO 24.º

1 � No caso de existir conselho fiscal este reunirá sempre que
for convocado pelo seu presidente, por iniciativa própria ou a pedi-
do de qualquer outro membro e, pelo menos, todos os trimestres.

2 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria,
cabendo ao presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 25.º

1 � Os membros do conselho de administração, do conselho fis-
cal ou fiscal único e da mesa da assembleia geral exercem as fun-
ções por períodos de um ano renováveis, devendo no entanto pro-
ceder-se à eleição dos órgãos sociais de 4 em 4 anos, sendo reelegíveis,
total ou parcialmente, uma ou mais vezes.

2 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais continuam em exercício até à reunião da assem-
bleia geral que os substitua.

ARTIGO 26.º

1 � Os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal ou fiscal único serão remunerados pelos montantes para o efei-
to decididos pelo presidente ou vice-presidente do conselho de ad-
ministração.

2 � Sob proposta do presidente ou vice-presidente do conselho
de administração, a remuneração dos membros do conselho de ad-
ministração poderá consistir em parte, e para além de um montante
fixo, numa percentagem global dos lucros do exercício, que será
distribuída pelos administradores na proporção que for cedida pela
assembleia geral, também sob proposta do presidente ou vice-presi-
dente do conselho de administração.

ARTIGO 27.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-

centagem exigida por lei;
b) Remuneração dos administradores, nos termos do n.º 2 do ar-

tigo 26.º;
c) Pagamento do dividendo prioritário devido às acções pre-

ferenciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta es-
pécie;

d) Constituição ou reforço de quaisquer fundos ou reservas do
interesse da sociedade, bem como a distribuição a título de dividen-
dos aos accionistas, se assim for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.
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CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 28.º

1 � Sempre que entre a sociedade e os accionistas ou entre esta
e os corpos sociais surja qualquer dissidência será, com renuncia
expressa ao foro comum, tal conflito confiado a um juízo arbitral,
que julgará em equidade e sem recurso.

2 � O tribunal arbitral será constituído por um árbitro da esco-
lha de cada parte e por um terceiro, designado pelos árbitros esco-
lhidos pelas partes, que presidirá e terá voto de desempate, deven-
do, no entanto, conformar-se com um dos laudos.

3 � Se os árbitros escolhidos pelas partes não chegarem a acor-
do no prazo de 15 dias sobre a designação do árbitro presidente, será
pedida a sua nomeação ao Centro de Arbitragem da A. I. C. C. O.
P. � Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Pú-
blicas, com sede na Rua de Álvares Cabral, 306, Porto.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sen-
do liquidatários os membros do conselho de administração que ao
tempo estiverem em exercício.

2 � Dissolvida a sociedade proceder-se-á à liquidação e partilha
extrajudicial, com renúncia ao foro comum, nos termos e condições
do estipulado no artigo anterior.

ARTIGO 30.º

Ficam desde já nomeados os seguintes órgãos sociais para o pe-
ríodo 2001/2004:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Júlio Carlos Silva Mendes, casado, com domicílio

profissional, na Rua Pedro Homem de Melo, 55, 7.º, 4150-599,
Porto, número de identificação fiscal 149800533.

Secretário: Telmo Borges de Sousa Marques, casado, residente na
Avenida Dr. Antunes Guimarães, 866, 5.º direito, 4100-070, Porto,
número de identificação fiscal 154575542.

Conselho de administração:
Presidente: Arnaldo Dias Ferreira da Costa, casado, com domicí-

lio profissional, na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim � Maia.
Vice-presidente: Américo Dias Ferreira da Costa, casado com

domicílio profissional, na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim �
Maia.

Vogal: Manuel Henrique Gonçalves Moreira, casado, com domi-
cílio profissional na Rua Jorge Ferreirinha, 560, Vermoim � Maia.

Conselho fiscal:
Fiscal único: Hernâni Duarte, Leite de Assunção, Santos Silva e

Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida
da República, 1956, S/L, direito, 4430-194 Vila Nova de Gaia.

Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 120.
Representada por: Joaquim dos Santos Silva, Revisor Oficial de

Contas, n.º 618, casado, residente na Rua da Fonte, 4, 4405-
465 Serzedo Vila Nova de Gaia.

Fiscal suplente: Henrique Duarte e Gonçalves, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, Praceta Professor Egas Moniz, 170, 4100-
221 Porto.

Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 122.
Representada por: José Henrique Poças de Almeida, Revisor Ofi-

cial de Contas, n.º 698, casado, residente na Rua Dr. José Moreira
Guemer, 303, 2.º direito,  4400, Vila Nova de Gaia.

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � O Ajudante-Principal, José Carlos Vilela
Soares. 14366240

PROMESSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2945/
930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502979399; averba-

mento n.º 21 à inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 7, 8 e
9/010627.

Certifico que em relação à sociedade e com os averbamentos, as
inscrições e apresentações em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

a) Cessação de funções do fiscal único e do suplente, respectiva-
mente, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, e António Dias & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, ambos por renúncia em 28 de Março
de 2001;

b) Cessação de funções do administrador José Albino da Silva
Peneda, por renúncia em 28 de Março de 2001;

c) Designação, até termo do mandato em curso do administrador
Luís Manuel Relógio Martins, solteiro e residente na Travessa da
Amoreira, 14, rés-do-chão, Lisboa, do fiscal único, Arlindo Dias
Duarte Silva, Revisor Oficial de Contas, casado e residente na Rua
Oriental, 520, Perafita, Matosinhos; e do suplente, José Eduardo
Faria Neiva dos Santos, casado e residente na Rua Afonso Baldaia,
368, 5.º direito, Porto.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12710962

TREVO DOS PRADOS � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 604/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 506166674; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 11 e 13/010627.

Certifico que em relação à sociedade e com o averbamento, a ins-
crição e apresentações em epígrafe foram efectuados os seguintes
actos de registo:

a) Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Madureira da
Silva, por renúncia em 2 de Maio de 2001;

b) Alteração do contrato. Artigo alterado: 4.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme deli-
berado em assembleia geral, compete à sócia Maria de Lurdes
Madureira da Silva.

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

Adverti os outorgantes de que devem requerer no prazo de 3 me-
ses, na competente conservatória o registo deste acto.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

1 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379996

ABRASFLEX � ABRASIVOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula
n.º  9502/980220;  ident if icação de pessoa colect iva
n.º 504120824; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 16/010627.

Certifico que em relação à sociedade e com a inscrição e apresen-
tação em epígrafe foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. � Data da aprovação
das contas: 6 de Fevereiro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14380005
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DELFIM, TERESA & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 395/
000801; identificação de pessoa colectiva n.º 504856421; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 26/010627.

Certifico que em relação à sociedade e com a inscrição e
apresentação em epígrafe foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

Alteração do contrato com reforço do capital � Artigo alte-
rado: 4.º � Capital: 50 000 euros, após o reforço de 45 000 euros,
em dinheiro, subscrito por todos os sócios, na proporção das suas
quotas e a acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em três quotas sendo uma do valor nominal
de 15 000 euros, pertencente ao sócio Delfim Gomes Pinheiro e duas
do valor nominal de 17 500 euros, cada uma, pertencentes uma a
cada uma das sócias Teresa Maria Almeida Pinheiro e Sandra Cris-
tina Almeida Pinheiro.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15842959

ABER � EMBRAIAGENS E COMANDOS HIDRÁULICOS,
ANTÓNIO BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 089/
860506; identificação de pessoa colectiva n.º 501667644; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 24/010627.

Certifico que em relação à sociedade e com a inscrição e
apresentação em epígrafe foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto:

Alteração do contrato com reforço e redenominação do capital �
Artigos alterados: 1.º, 3.º e n.os 1 e 2 do 4.º, Capital: 30 072 300$,
após o reforço de 15 072 300$, em dinheiro, subscrito por todos os
sócios na proporção e a acrescer ao valor das suas quotas, ficando
assim, os referidos artigos com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ABER � Embraiagens e Comandos
Hidráulicos, António Bernardes, L.da, tem a sua sede na Rua Fran-
cisco de Almeida, 30-A, da freguesia de Vila Nova da Telha, do
concelho da Maia.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 150 000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, uma com o valor nominal de
45 000 euros, pertencente ao sócio António Bernardes, e três quo-
tas iguais com o valor nominal de 35 000 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Rui Jorge da Silva Bernardes, António Manuel
da Silva Bernardes e Teresa Maria da Silva Bernardes.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer a todos os só-
cios desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, é necessária a intervenção do gerente An-
tónio Bernardes ou da intervenção conjunta de dois dos outros três
gerentes nomeados.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15842932

MACROMETAIS � COMÉRCIO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 756/
910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502571233; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842274

CONSTRUÇÕES AGOSTINHO MOREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 815/
990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504690302; data de
depósito: 010601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842282

ARTEBUILD � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 166/
980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504638351; data de
depósito: 010601.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842266

NIAGARA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9813/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504153196; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842312

MENDONÇA & MENDONÇA � ARTIGOS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9477/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504119036; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842320
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ILDA LOPES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2415/
920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502812958; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842339

COUNTRY CLUB DA MAIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2947/
930215; data de depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842347

JOÃO MANUEL LOPES DE BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 18 362/
690626; identificação de pessoa colectiva n.º 500150044; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842355

IMOHORA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4501/
940516; identificação de pessoa colectiva n.º 503197793; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842371

TÁXIS ANTENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 18 052/
681216; identificação de pessoa colectiva n.º 500471517; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842380

CENTRO RESIDENCIAL DA MAIA, URBANISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1188/
881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502077310; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842398

SILVA, GRILO & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 270/
750519; identificação de pessoa colectiva n.º 500248931; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842401

TORRE SÃO GABRIEL, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6305/
951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503507539; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842410

TORRE SÃO RAFAEL, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6306/
951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503507520; data de
depósito: 010625.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu Silva
Martins. 15842428

PORTO � 1.A SECÇÃO

COMPANHIA DAS HORAS � COMÉRCIO DE RELÓGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8459/991222; data: 000705; pasta n.º 8459.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616820

TELJAP � MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6834/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504194992;
data: 000706; pasta n.º 6834.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616846

MANO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6960/980825; data: 000706; pasta n.º 6960.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616862

AZEVEDO E MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3638/951011; identificação de pessoa colectiva n.º 503523720;
data: 000705; pasta n.º 3638.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616757

RACOSE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1285/890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502150076;
data: 000704; pasta n.º 19 246.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11558121

ALVES & MCDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 414/771227; identificação de pessoa colectiva
n.º 500727392; data: 000704; pasta n.º 143.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616617

CONSTRUÇÕES AREINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7120/981021; data: 000704; pasta n.º 7120.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637220

FRAGA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 259/790928; identificação de pessoa colectiva
n.º 500880263; data: 000704; pasta n.º 2035.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616609

AMICER � INDÚSTRIA DE AMIDOS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 475/911204; identificação de pessoa colectiva
n.º 502555831; data: 000704; pasta n.º 6282.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616595

VAZ & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 179/810317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501139729; data: 000704; pasta n.º 9543.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616587

DURVAL GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 212/810323; identificação de pessoa colectiva
n.º 501142991; data: 000704; pasta n.º 111 355.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616579

RIBEIRO ALVES � FABRICO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4752/961024; identificação de pessoa colectiva n.º 503742147;
data: 000704; pasta n.º 4752.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11558075

STICHRAGS � FABRICO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8228/991012; data: 000704; pasta n.º 8228.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11558083

HENRIQUE MENDONÇA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 306/870107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501762250; data: 000704; pasta n.º 21 097.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616560

CASTRO & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 048/790718; identificação de pessoa colectiva
n.º 500848459; data: 000704; pasta n.º 9725.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616544

BARBOSA, PINTO & FERREIRA � HOTELARIA
DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 461/891109; identificação de pessoa colectiva
n.º 502242388; data: 000704; pasta n.º 9239.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12638005

PROMO-N � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4261/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503655554;
data: 000705; pasta n.º 4261.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616765

OLIVEIRA SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 182/860523; identificação de pessoa colectiva
n.º 501673539; data: 000706; pasta n.º 19 332.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616889

VENTILNORTE II � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6436/980326; data: 000706; pasta n.º 6436.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616870

MXL � VESTUÁRIO DE MARCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5616-A/970725; data: 000706; pasta n.º 5616.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616854

DUARTE, RUI & JOÃO � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7093/981013; data: 000705; pasta n.º 7093.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616838

TRIGO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6259/980212; data: 000705; pasta n.º 6259.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616811

C. A. M. � CAMIÕES, AUTOMÓVEIS E MOTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 790/700618; identificação de pessoa colectiva
n.º 500048894; data: 000705; pasta n.º 4966.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616803

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOUSA,
AZEVEDO & CLETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4477/960801; identificação de pessoa colectiva n.º 503696498;
data: 000705; pasta n.º 4477.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616781
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PAULO, ALMEIDA & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8072/990820; data: 000705; pasta n.º 8072.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637785

ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 978/551021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500027080; data: 000705; pasta n.º 13 526.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637874

C. D. L. CENTRO DE DIVERSÕES E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2109/940408; identificação de pessoa colectiva n.º 503182680;
data: 000711; pasta n.º 2109.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267551

D. H. B. PORTUGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24/920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502699531;
data: 000711; pasta n.º 24.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267527

DIF � INFORMAÇÃO CAMBIAL E DE MERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 830/921221; identificação de pessoa colectiva n.º 502894679;
data: 000721; pasta n.º 830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13604830

JOSÉ AMÂNCIO DOS SANTOS BELEZA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5145/970228; data: 000711; pasta n.º 5145.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267438

FOTRAÇO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 765/880203; identificação de pessoa colectiva n.º 501929002;
data: 000706; pasta n.º 15 775.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617060

FÁBRICA DE TINTAS BOA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 895/430617; identificação de pessoa colectiva
n.º 500108080; data: 000706; pasta n.º 15 980.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617052

GUILHERME NEVES DE SOUSA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 619/790327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500842159; data: 000706; pasta n.º 19 712.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617044

ALEXANDRE SILVA E LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 789/760426; identificação de pessoa colectiva
n.º 500433097; data: 000706; pasta n.º 19 244.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617028

SISSI JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 028/890117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502093420; data: 000706; pasta n.º 2362.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617010

FERNANDO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 695/760312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500440360; data: 000706; pasta n.º 6767.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616986

JOSÉ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 580/910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502460032;
data: 000706; pasta n.º 19 184.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616978

ALIMENTAR � LOJA DA CHINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 571/880922; identificação de pessoa colectiva
n.º 502037440; data: 000706; pasta n.º 21 075.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616960

BRAGA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 238/510814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500047090; data: 000706; pasta n.º 8441.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616951

PLÁSTICOS LINOBELA � PRODUTORA DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS EM PLÁSTICO E MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 279/841127; identificação de pessoa colectiva
n.º 501606432; data: 000706; pasta n.º 13 869.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616943

ARMAZÉNS PRODUTOS ALIMENTARES,
FEITEIRA E FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 203/890223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502112360; data: 000706; pasta n.º 19 185.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616919

C. GILBERT � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6234/980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504077597;
data: 000718; pasta n.º 6234.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13659286

ANTÓNIO PATRÍCIO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1182/920129; data: 000718; pasta n.º 9716.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1997, 1998 e 1999, referentes à sociedade
em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13659278

ALBINO, MARTA & CARDIELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 271/890307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118652; data: 000717; pasta n.º 7462.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13659251

EMDIPA � EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3510/930709; identificação de pessoa colectiva n.º 503023540;
data: 000710; pasta n.º 21 688.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267241

COMIMPO � COMPANHIA IMOBILIÁRIA PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 237/571216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500527229; data: 000711; pasta n.º 7566.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267225

PINTO DOS SANTOS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1527/890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502223723;
data: 000711; pasta n.º 17 279.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267209

AURORA & RODRIGUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 637/900517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502349174; data: 000714; pasta n.º 4369.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267780

FERREIRA MARQUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8564/320409; identificação de pessoa colectiva n.º 500114358;
data: 000714; pasta n.º 4674.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267772

ARMANDO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 849/770531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500632987; data: 000714; pasta n.º 4523.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267764

J. M. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 472/880901; identificação de pessoa colectiva
n.º 502028203; data: 000714; pasta n.º 10 164.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267756

DECOPORTO � MATERIAIS DECORATIVOS
PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 937/930126; identificação de pessoa colectiva n.º 502910593;
data: 000713; pasta n.º 937.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267730

ARCOS DE PEDRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7375/990122; data: 000711; pasta n.º 7375.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267497

FORMOSA 432 � FOTO � DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 811/921211; data: 000711; pasta n.º 811.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267470

CARLOS BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6427/980324; data: 000711; pasta n.º 6427.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267462

FLORALTEX � COMÉRCIO DE FLORES ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7617/990412; data: 000711; pasta n.º 7617.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14267446

IMO-N � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4260/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503655562;
data: 000705; pasta n.º 4260.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637815

BARROS RODRIGUES � GESTÃO
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4836/961125; data: 000705; pasta n.º 4836.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637807
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EUROANALÍTICA � EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4456/960726; identificação de pessoa colectiva n.º 500694800;
data: 000705; pasta n.º 4456.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12693758

BELMIRO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 468/871229; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312510; data: 000705; pasta n.º 19 485.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616633

CARLOS FREITAS & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 004/800314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500943391; data: 000706; pasta n.º 11 536.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617087

AFA � ADÃO DA FONSECA E ASSOCIADOS
CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 440/870224; data: 000706; pasta n.º 6176.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13617095

JOÃO MARTINS DA ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 488/751015; identificação de pessoa colectiva
n.º 500366764; data: 000705; pasta n.º 804.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11895063

CARPINTARIA DA MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1788/920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502685751;
data: 000705; pasta n.º 12 631.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637866

EDUARDO F. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 526/530211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530114; data: 000705; pasta n.º 1295.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637858

FRANCISCO DE JESUS CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 931/721111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500354464; data: 000705; pasta n.º 1967.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637840

CONSTRUMAR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 937/881222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502079630; data: 000705; pasta n.º 3214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637831

M. FERREIRA � MOLDES, CUNHOS E CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4345/960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503674907;
data: 000705; pasta n.º 4345.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11895020

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA CASTANHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 995/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502931752;
data: 000705; pasta n.º 995.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637823
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FILINTO & SANTOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 456/630429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500352909; data: 000705; pasta n.º 19 572.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637890

DELFIM SILVA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 024/770802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500438714; data: 000705; pasta n.º 5688.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637882

AUTO-REPARADORA UNIÃO DA CONSTITUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 840/770525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500633711; data: 000705; pasta n.º 19 708.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637599

V. V. GONÇALVES MAIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 072/710120; identificação de pessoa colectiva
n.º 500294518; data: 000705; pasta n.º 19 522.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637602

BARBOSA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 655/820702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501275703; data: 000705; pasta n.º 15 862.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1997 e 1998, referentes à sociedade em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637610

COMINCA II � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5961/950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503457183;
data: 000705; pasta n.º 21 657.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12278890

J. OLIVEIRA & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 764/770502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500647836; data: 000705; pasta n.º 15 840.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637513

MOREIRA & COSTA, CONSTRUÇÕES, COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 50 911/931209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503102300; data: 000705; pasta n.º 12 144.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637530

CORREIA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 802/661107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501057072; data: 000705; pasta n.º 3970.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637548

DESVIO � DECORAÇÃO E PRENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4519/960812; identificação de pessoa colectiva n.º 503680478;
data: 000705; pasta n.º 4519.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637793

AUGUSTO GONÇALVES MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 484/751006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500317569; data: 000705; pasta n.º 15 749.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616641

VALNOVA � CONSTRUÇÕES, URBANIZAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 325/891027; identificação de pessoa colectiva
n.º 502236850; data: 000705; pasta n.º 19 656.
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Certifico que, foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

31 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13616625

ADJUDICA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6634/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504154478;
data: 000704; pasta n.º 6634.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637343

ANTÓNIO FONTOURA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1574/930923; data: 000704; pasta n.º 1574.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637335

CENTRALMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6227/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504074954;
data: 000704; pasta n.º 6227.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637319

BESSA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 508/851120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501569537; data: 000704; pasta n.º 15 494.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637300

CONFEITARIA TAVENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 453/870226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501786333; data: 000705; pasta n.º 19 350.

Certifico que, foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999, referentes à sociedade em epígrafe.

30 de Janeiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12637483

PORTO � 2.A SECÇÃO

PROSERI � PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
DIRECÇÃO E GESTÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 128; identificação de pessoa colectiva n.º 501532412; ins-

crição n.º 5; número e data da apresentação: 8/010629; pasta
n.º 11 264.

Certifico que pela escritura lavrada em 3 de Abril de 2001, no 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi dissolvida a sociedade em epígrafe,
e encerrada a sua liquidação em 15 de Março de 2001, data da apro-
vação das contas.

É o que cumpre certificar.

10 de Julho de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 11979097

PORTO � 3.A SECÇÃO

LAMY & PETERS � PROMOÇÃO
DE KARTING DE INTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7687/961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503772151;
número e data da apresentação: 388/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650912

MANUEL FERNANDES & MANUEL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 615/981110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504296230; número e data da apresentação: 281/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650890

SOTEGAZ � SOCIEDADE TÉCNICA DE GÁS, AZEVEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7280/960716; número e data da apresentação: 150/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650904

DOMINGOS & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 106/780918; identificação de pessoa colectiva
n.º 500733635; número e data da apresentação: 83/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650882

MANUEL ANTÓNIO MOUTINHO OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 249/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501260374; número e data da apresentação: 84/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650874
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TERESA VIEIRA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9941/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504176986;
número e data da apresentação: 81/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650866

RAUL & LUCÍLIA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3286/930518; identificação de pessoa colectiva n.º 502998130;
número e data da apresentação: 82/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650858

NEGONORTE � REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2397/920731; identificação de pessoa colectiva n.º 502811200;
número e data da apresentação: 79/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650840

S E E S � SOCIEDADE EUROPEIA
DE EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 761; identificação de pessoa colectiva n.º 504508997; nú-
mero e data da apresentação: 197/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650734

HELENA & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2037/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732270;
número e data da apresentação: 196/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650742

MARTINHO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2039/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502732385;
número e data da apresentação: 195/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650750

LUZ E SOM � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 016/880420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501967796; número e data da apresentação: 369/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1997.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650769

SENHOR DE MATOSINHOS � PENSÃO RESIDENCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2042/920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502732342;
número e data da apresentação: 75/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650785

PÃO COM MANTEIGA PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7143/960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503679976;
número e data da apresentação: 74/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650793

SIRFLAT IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 105/990325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504338250; número e data da apresentação: 77/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650815

JOÃO DA COSTA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4515/940519; identificação de pessoa colectiva n.º 503208922;
número e data da apresentação: 73/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650777

CLÍNICA REUMATOLOGIA GOUVEIA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6552/951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503601551;
número e data da apresentação: 339/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650955
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AP � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5668/950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503410624;
número e data da apresentação: 332/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650947

FONSECA & DIAS, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 768/681009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500553734; número e data da apresentação: 412/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650939

FARIA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 960/880413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501680403; número e data da apresentação: 408/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650920

JULIETA DROLICE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 19 929/721110; identificação de pessoa colecti-
va n.º 500160635; número e data da apresentação: 54/
000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10247017

DOMINGOS & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 668/981124; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 504296132; número e data da apresentação: 345/
000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650270

AFECTO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9197/971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069527;
número e data da apresentação: 85/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650289

CARDOSO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 333/520131; identificação de pessoa colectiva
n.º 500053162; número e data da apresentação: 53/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650297

VAB QUÍMICA COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 632/890427; identificação de pessoa colectiva
n.º 502150092; número e data da apresentação: 115/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650122

SOCIPROJECTO � SOCIEDADE DE PROJECTOS,
ESTUDOS E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 533/981020; identificação de pessoa colectiva
n.º 504295314; número e data da apresentação: 158/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650114

ESCOLA DE CONDUÇÃO COELHO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 096/980709; número e data da apresentação: 117/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650106

JOSÉ PAULO PARDALEJO � COMÉRCIO
DE CALÇADO E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2221/920528; identificação de pessoa colectiva n.º 502769157;
número e data da apresentação: 103/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650076

CONTROSOL � CONTROLO SOLAR E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1942/920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502715995;
número e data da apresentação: 102/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650068
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JANSON � AGENTES DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4449/940428; número e data da apresentação: 49/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650041

LUÍS DOMINGOS DA SILVA MENDES � TRANSPORTES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 852/20010121; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/001121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Domingos da Silva Mendes �
Transportes, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
Nova do Seixo, 1122, São Mamede de Infesta, Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o transporte rodoviário de mercadorias por conta
de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros representado por uma só quo-
ta do seu único sócio Luís Domingos da Silva Mendes, encontran-
do-se totalmente realizado.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à Sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 270.ª-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Luís Do-
mingos da Silva Mendes que obedece ao requisito imposto pelo
n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à Sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura do sócio único, no caso de este ser o único
gerente ou pela assinatura conjunta de dois gerentes em caso de
gerência plural.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650556

SERVILÂNDIA � IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 983/20010205; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 5/010205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Estatutos da sociedade

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERVILÂNDIA � Imobiliária
e Serviços, L.da e tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Henri-
ques, 1122, sala J, em Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser transfe-
rida para outro local no concelho de Matosinhos ou nos concelhos
limítrofes.

3 � A sociedade, igualmente, por simples deliberação da gerên-
cia, poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, a
administração de bens próprios ou alheios, a revenda de bens ad-
quiridos, a prestação de serviços na organização e na gestão de
empresas ou de projectos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
uma pertencente a José Augusto Cabral Vaz e a outra pertencente a
José António Dias de Aboim Pereira.

4.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral poderão ser
exigidas a todos os sócios prestações suplementares, na proporção
das suas quotas até ao limite máximo de 25 000 euros.

5.º

1 � É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios.
2 � A transmissão de quotas a estranhos, designadamente, os

referidos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades Comer-
ciais fica dependente do consentimento da sociedade, a prestar me-
diante deliberação tomada em assembleia geral realizada para o
efeito.

3 � Se for prestado consentimento, os sócios não cedentes terão
preferência na cessão e se mais de um deles exercer tal direito a
quota dividir-se-á entre as preferentes na proporção do capital de que
cada um deles for titular.

4 � O prazo para a sociedade é de 60 dias a contar do pedido
escrito de consentimento que obrigatoriamente mencionará a identi-
ficação do cessionário e todas as condições da cessão, podendo os
sócios exercer o seu direito de preferência nos 30 dias seguintes à
deliberação que presta o consentimento à cessão.

6.º

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

a) Por falecimento, interdição ou inabilitação do respectivo ti-
tular;

b) No caso de a quota ter sido penhorada, arrestada, ou, por
algum modo envolvida em qualquer outro procedimento judicial
que não seja o de inventário, ou estiver para se proceder à sua arre-
matação ou venda judicial;

c) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou
simples separação judicial de bens, de qualquer sócio, a respectiva
quota não lhe fique, por inteiro ou em parte, a pertencer;

d) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota, ou por
qualquer forma a obrigar sem autorização da sociedade.

2 � A amortização da quota terá como contrapartida o valor re-
sultante do balanço relativo ao último exercício, salvo disposição
legal imperativa em contrário.

3 � Salvo norma imperativa em contrário, o pagamento da con-
trapartida da amortização será efectuado em três prestações semes-
trais, sucessivas e iguais, a primeira três meses após a amortização.

7.º

1 � A gerência social compete a sócios ou a estranhos à socie-
dade, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se perante terceiros pela assinatura de
dois gerentes, ou de um gerente e de um procurador ou de dois pro-
curadores, salvo para os actos de mero expediente, para os quais é
suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Os gerentes poderão delegar entre si quaisquer dos seus po-
deres de gerência bem como pode a gerência nomear mandatários
da sociedade para a prática de actos da sua competência.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades ou estabeleça prazo
mais longo.
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9.º

No caso de morte de um sócio, a sua quota transmite-se aos seus
herdeiros que designarão de entre eles um que a todos represente.

10.º

Os lucros líquidos de cada exercício, tal como resultam das con-
tas aprovadas, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição e reintegração da reserva legal;
b) Constituição ou reforço, sem limite, de outros fundos de reserva

que a assembleia geral delibere, por simples maioria, constituir ou
reforçar;

c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios, a tí-
tulo de dividendos.

Disposições finais e transitórias

a) Ficam desde já, nomeados gerentes os sócios José Augusto
Cabral Vaz e José António Dias de Aboim Pereira;

b) Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a
movimentar a conta aberta em nome da sociedade no Banco Pinto &
Sottomayor, agência de Valongo, podendo efectuar os levantamentos
necessários para procederem aos pagamentos respeitantes às despesas
com a construção e registo da sociedade, bem como à actividade cor-
rente da sociedade, nomeadamente, compra e locação de material e
bens de equipamento, de viaturas, e pagamento de telefone, telefax.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651692

MANUELA HORA DE CARVALHO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 984/20010205; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 19/010205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma de Manuela Hora de Carvalho �
Arquitectos, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. José Domingues dos
Santos, 1487, freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos.

2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de arquitectura; acti-
vidades de engenharia e técnicas afins, serviços prestados às empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 3250 euros,
pertencente à sócia Maria Manuela Hora de Carvalho e outra no
valor nominal de 1750 euros pertencente ao sócio José Albino Al-
ves de Carvalho.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares, até ao montante glo-
bal de 25 000 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral fica afecta à
sócia, Maria Manuela Hora de Carvalho, desde já designada gerente
e a quem mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assina-
tura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes 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) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer
representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651706

GRUPO-GEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 254/861222; identificação de pessoa colectiva n.º 501847030;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 10/010205.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a designação
dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2000/2002.

Conselho de administração: presidente � Manuel José Franco
Carvalho; vogais: António Manuel Fernandes Martins; Luís Filipe
Pinto Morais Albuquerque, casado; Fernando Mendes Soares; Amaro
Augusto Leite Duarte.

Fiscal único: José de Jesus Sequeira, revisor oficial de contas;
suplente: Paulo José Soares de Almeida, revisor oficial de contas, em
4 de Março de 2000.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651714

NOVINCO � NOVAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 654/480630; identificação de pessoa colectiva
n.º 500203997; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22 e inscrição
n.º 26; números e data das apresentações: 2 e 3/010208.

Certifico que foi efectuada a cessação de funções do presidente
do conselho de administração, José de Oliveira Campos, em 24 de
Janeiro de 2001, por óbito e a designação do administrador, até ter-
mo do mandato em curso, Humberto Fernando Martins Oliveira, em
30 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650351

CONSULTORIA MOREIRA, SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 958A/910701; identificação de pessoa colectiva n.º 502439041;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 3 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: (Of.) 1, (Of.) 2 e 3/010202.

Certifico que Joaquim da Silva Moreira cessou funções de gerente
em 13 de Novembro de 1998, por renúncia.

Mais certifico que foi efectuada a mudança de sede, cujo extrac-
to é o seguinte:

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 233, Leça da
Palmeira, Matosinhos.

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

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651455

FISIOMATO � CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7197/960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503672033;
número e data da apresentação: 50/000703.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650033

PASSAMANARIAS DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 989/670427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500211990; número e data da apresentação: 305/000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650971

EDMUNDO GOMES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9686/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 503571040;
número data da apresentação: 93/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 11623250

MARKNOR � CONSULTORES DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 111/910730; identificação de pessoa colectiva
n.º 502598638; número e data da apresentação: 99/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651048

EURODRINKS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9333/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504104268;
número e data da apresentação: 101/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651030

GASPAR & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 6321/951006; número e data da apresentação: 108/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651021

SODIROL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ROLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 374/910213; número e data da apresentação: 109/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651013

ANDA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 899/681113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501094130; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
010131.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5000 euros, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 6.º e aditados os artigos 7.º a 10.º que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, ambas do
valor nominal de 2500 euros cada uma, e pertencentes cada uma
delas a cada um dos sócios Manuel Barbosa de Magalhães e Eva
Rosa Gonçalves Lopes.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral fica a cargo de
ambos os sócios que desde já são nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
a representar em juízo e fora dela, activa ou passivamente, é apenas
necessária e suficiente a assinatura indistinta de um dos gerentes.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis, incluindo veículos auto-
móveis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de
aluguer de longa duração; tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer locais ou estabelecimentos para a sociedade, acordar e transi-
gir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da

sociedade, à qual, em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar, pela socie-
dade, letras de favor, fianças, abonações e, em geral documentos
alheios aos negócios sociais, respondendo a contravalor, individual-
mente, pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 7.º

Anualmente será dado o balanço, com data de 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos nele apurados, depois de deduzida a
percentagem de 5% para fundo de reserva legal, ser divididos pelos
sócios, na proporção das suas quotas, termos em que eles serão su-
portados os prejuízos, quando os houver, até ao limite das suas res-
ponsabilidades legais.

ARTIGO 8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentante legal do sócio falecido ou interdito, nomeado aqueles um
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota
se mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Dissolvendo-se a sociedade, a todos os sócios serão liquidatários,
ficando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o es-
tabelecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e
adjudicado aquele que maiores vantagens oferecer em preço e for-
ma de pagamento.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650262

CONSTRUÇÕES J. GOMES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 2046/920401; número e data da apresenta-
ção: 112/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13651005

CLARA & CAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 156/790814; número e data da apresentação: 113/000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650998

TAVARES RAMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 35 442/810907; identificação de pessoa colecti-
va n.º 500556059; número e data da apresentação: 122/
000629.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650980

EUROFIGUEIRA � SOCIEDADE DE TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 11 678/990728; identificação de pessoa colecti-
va n.º 504430190; número e data da apresentação: 340/
000630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650963

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS TÂNGER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2908/930205 (Matosinhos); identificação de pessoa colectiva
n.º 502998431; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 9/
010205.

Certifico que foi depositada a acta de onde consta a designação
dos órgãos sociais para o triénio de 2001 a 2003:

Administrador único: Joaquim Moreira da Silva, casado.
Fiscal único: Carlos Mendes, revisor oficial de contas, casado; e

suplente: Adriano Gomes Ferreira Pires, casado.
Em 9 de Janeiro de 2001.

21 de Fevereiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, José António
Teles Rodrigues Dias. 11537043

ÔLHO NO ÔLHO � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 972/20010129; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/010129.

Certifico que entre Francisco José Neves Saraiva Viegas e Maria
Helena da Silva Gomes Viegas foi constituída a sociedade em epí-
grafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Ôlho no Ôlho � Pronto a Vestir, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 336, freguesia
e concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pronto a vestir, co-
mercialização de vestuário e artigos afins.

4.º

O capital social, já integralmente realizado, em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencendo, uma a cada sócio, Francisco José
Neves Saraiva Viegas e Maria Helena da Silva Gomes Viegas.

5.º

As cessões e divisões de quotas são livres entre sócios, e, quan-
do a favor de estranhos, carecem de consentimento da sociedade.

6.º

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

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

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, me-
diante deliberação da assembleia geral, até ao montante global de
30 000 euros, ficando todos os sócios obrigados às mesmas, na pro-
porção do valor das suas quotas.

8º.

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada no capital de outras sociedades, ainda que com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12711373

OLIVEIRA MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 682/421028; identificação de pessoa colectiva
n.º 500842922; número e data da apresentação: 32/000703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 13650130

VILA DO CONDE

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE VILARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 750/860512; identificação de pessoa colectiva n.º 505513345;
data: 27062001.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15745414

DENTALCIRURGIC � COMÉRCIO DE MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2424/990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504578642;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

26 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15742016

MANUEL & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2120/970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503918245;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15744515

FARMÁCIA PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2455/990427; identificação de pessoa colectiva n.º 503757717;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546740

CARPINTARIA MÁRIO, OLIVEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2280/980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504183737;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546686

JOSÉ MANUEL LEITE DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1077/900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502305835;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15743489

JOSÉ MANUEL TEIXEIRA DE CASTRO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2387/981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504358049;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15743470

ADELIROSA � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1229/901217; identificação de pessoa colectiva n.º 502466995;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14348128

CONSTRUÇÕES LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 971/890202; identificação de pessoa colectiva n.º 502102756;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15743500

J. B. FERNANDES-NORTE � COMÉRCIO DE AÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2436/990325; data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15743497

SOCICONDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2385/981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504278509;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15744531

CONSTRUÇÕES CAMPOS RIBEIRO & FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2199/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504033417;
data: 25062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14348020

DROGARIA JEMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 683/850314; identificação de pessoa colectiva n.º 501492321;
data: 25062001.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14348209

MACONDE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2710/20000628; identificação de pessoa colectiva
n.º 504845950; data: 21062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14386771

CLÍNICA DENTÁRIA MAIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1117/901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502427698;
data: 21062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14386780

A. SILVA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1655/940805; identificação de pessoa colectiva n.º 503241563;
data: 21062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14348012

REBENTAÇÃO � SOCIEDADE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1868/960115; identificação de pessoa colectiva n.º 503566810;
data: 22062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15744221

AIRES RAMALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 329/780130; identificação de pessoa colectiva n.º 500719306;
data: 22012001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15744442

BERNARDINO VIEIRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1902/960402; identificação de pessoa colectiva n.º 503622559;
data: 21062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15752933

J. Y. S. � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2161/971028; identificação de pessoa colectiva n.º 503982660;
data: 22062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15744272

ANTÓNIO REBOUÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1632/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503210269;
data: 22062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15744248

MAIA, FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2012; identificação de pessoa colectiva n.º 503775223;
data: 22012001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 15744230

POSTIGA & BONANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2126/970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503938009;
data: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 13547755

BRONZE � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1737/950303; data: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13547844

MEXÓTICAS � MADEIRAS EXÓTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 657/840710; identificação de pessoa colectiva n.º 500577439;
data: 28062001.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15743632

CONFECÇÕES MATIAS DA SILVA � INDÚSTRIA
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1460/930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502946466;
data: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16792211

PAULO & DAVID CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3022/010706; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/010706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Paulo & David,
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja Antiga, 216,
da freguesia de Rio Mau, desde concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
e bem assim criar delegações ou outras formas de representação em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, sendo uma de 2500 eu-
ros pertencente ao sócio Miguel Gonçalves da Silva, e duas quotas
iguais de 1250 euros, cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios, Paulo Jorge da Costa Gonçalves e David Miguel da
Costa Gonçalves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao valor global de 20 000 euros, na proporção das respec-
tivas quotas e desde que assim seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão total ou parcial de quotas, é livremente per-
mitida entre sócio, mas a favor de estranhos, carece do consentimento
da sociedade, a qual fica em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes a seguir, com o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios,
Miguel Gonçalves da Silva, Paulo Jorge da Costa Gonçalves e David
Miguel da Costa Gonçalves que, desde já são designados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura do gerente Miguel Gonçalves
Silva, ou as assinaturas em conjunto dos gerentes David Miguel da
Costa Gonçalves e Paulo Jorge da Costa Gonçalves.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade nos actos e
contratos estranhos aos negócios sociais designadamente em letras
de favor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos e capazes ou com o repre-

sentante legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros daquele
nomear um de entre que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócios titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Se, em partilha decorrente de divórcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não é titular.
2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determinado

pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por carta registada, dirigi-
das aos sócios, com aviso de recepção expedida, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos ou
formalidades.

Está conforme.

16 de Julho de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 16792386

MÓVEIS RAMOS & VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2788/20001113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826374; data: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16792246

MCO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1481/930510; identificação de pessoa colectiva n.º 502982659;
data: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16792238

EU A MINA � CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2031/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503811807;
data: 21062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

21 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14348853

VILARAUTO � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1882/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503595667;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15742482
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PUÇO � ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS
DA PRAIA DE VILA CHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 908/880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501963960;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15742466

ARTE DOM MENDO � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1619/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503195227;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14349914

CALÇADA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1060/900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502272988;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15745945

VIEIRA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 800/861203; identificação de pessoa colectiva n.º 501750835;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14349906

AUTOCAR � J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 952/881205; identificação de pessoa colectiva n.º 502073586;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15745953

AZEVEDO & AZEVEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 177/720125; identificação de pessoa colectiva n.º 500040168;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14349981

SOCIEDADE AGRÍCOLA AMADO GUIMARÃES
QUINTA DA PALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2229/980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504089609;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14349949

AZEVEDO�S SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2563/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504624997;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15753271

EMIM � EMPRESA IMOBILIÁRIA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 814/870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501782982;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15753255

FERNANDO & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1467/930401; identificação de pessoa colectiva n.º 502965649;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16792963

URBIQUIRES � URBANIZAÇÃO DE QUIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1616/940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503194700;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
15753263

LÚCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 214/740606; identificação de pessoa colectiva n.º 500432066;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15753239



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 198 � 27 de Agosto de 200118 330-(76)

PADINHO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 813/870224; identificação de pessoa colectiva n.º 501789600;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15753247

VIRESCORPUS � GINÁSIO DE MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2180/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504008633;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15742784

CONSTRUMENVA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2524/990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504426761;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14349973

OLIVEIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 546.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546465

IMOBILIÁRIA RIO MAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2683/20000518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504826310; data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546775

LUÍS & MARCO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2029/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503811750;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546724

TUBISOLDA � TUBAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 227/980408; data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13546694

NOGUEIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1967; identificação de pessoa colectiva n.º 503712574;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15752208

PÓVOA � KENCIA, FLORES ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2432/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504562860;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
14348250

TRANSFORNELO � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2019/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503811530;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15752178

J. ALMEIDA BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 92/580521; identificação de pessoa colectiva n.º 500584729;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
14348420

SOLGUIA, INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1422/930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502900547;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15753018
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SALÃO FÁ-TINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 867/880111; identificação de pessoa colectiva n.º 501919325;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15752119

PRODUFLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1796/950802; identificação de pessoa colectiva n.º 503507180;
data: 27062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
14348357

ACH. BRITO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2895/010409; identificação de pessoa colectiva n.º 500007616;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742563

BASIMOR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2482/990531; identificação de pessoa colectiva n.º 503110310;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742024

DIEHL � FAPOBAL � BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1720/950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503348791;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742571

LOCAPONTO � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2652/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 502751495; data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742032

CONFECÇÕES SANGUINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2027/970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503811572;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
13546767

PAULO DE SOUSA CAMPOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2213/980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504057570;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
13546783

PAULICONTA � AGÊNCIA S. SIMÃO, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1275/920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502694564;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
13546759

GESREI � IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2020/961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503811556;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742059

REIMAN � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 973/890210; identificação de pessoa colectiva n.º 502107677;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742040

CONCEIÇÃO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2784/20001103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505154749; data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742547
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RECTIFICADORA J. P. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2238/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504085590;
data: 26062001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
15742555

J. MARQUES & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2420/990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504578731;
data: 27032001.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Fátima Lourenço.
14348403

SANTARÉM
ABRANTES

CAMPOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 863/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502181079; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559354

SAIT � SOCIEDADE ABRANTINA
DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 642/
830208; identificação de pessoa colectiva n.º 501374655; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559389

MATOS E ANDRADE � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1363/960919;
identificação de pessoa colectiva n.º 503723002; data de entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559397

EMES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 520/
780708; identificação de pessoa colectiva n.º 500768030; data de
entrega: 010625.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 13559150

ROTTNEROS MADEIRAS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1025/
880920; identificação de pessoa colectiva n.º 502038322; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos aos anos de 1999 e 2000, foram
depositados na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559532

OURÓPTICA MASSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1006/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502497637; data de
entrega: 010625.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

6 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559702

JOSÉ VASCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 874/
890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502207248; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559648

DECAMÉTRICA � CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1138/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502920424; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559818

RUTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MATÉRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1328/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591467; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559699
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BENTO � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 978/
901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502431865; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559656

GUIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 698/
860424; identificação de pessoa colectiva n.º 501664416; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559672

ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL ABRANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 962/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502385235; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559630

MUNIQUE � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 514/
780426; identificação de pessoa colectiva n.º 500737932; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559621

CUIDADOS DE SAÚDE BALMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1182/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503063550; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559613

SILVA & RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 32/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 500248435; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559605

MÓVEIS ANDRÉ DO PEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1446/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503988073; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559583

CUSTOCONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 915/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502281421; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559478

UNIÃO DE PADARIAS DE SANTA MARGARIDA
E TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 255/
641209; identificação de pessoa colectiva n.º 500292361; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559460

LOURO, BRUNHETA & FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1626/
000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504813919; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559516

PARQUE DOS TELHEIROS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1631/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504626043; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559508

CLÍNICA DENTÁRIA MARQUES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1310/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503549886; data de
entrega: 010626.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559486

IMOABRANTES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1526/
980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504219960; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559494

BRUNHETA & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1506/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504159399; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559524

PARAMODELISMO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1166/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503013374; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559710

SILVIMÓVEL � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1007/
910207; identificação de pessoa colectiva n.º 502497610; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559370

LUÍS AMARAL DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 728/
870331; identificação de pessoa colectiva n.º 501548548; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

26 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13559362

MATER CONTROL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1678/
000920; identificação de pessoa colectiva n.º 504846574; data de
entrega: 010626.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Julho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13559559

RIO MAIOR

AUTO TÁXI PLÁCIDO, L.DA

Sede: Rua do Bairro Novo, em Abuxanas,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1170/010601; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010601.

Certifico que, entre José Manuel Gomes Plácido e mulher Maria
Clara Marques dos Santos Plácido, casados no regime da comunhão
de adquiridos, intervindo cada um deles por si e ambos na qualidade
de representantes legais de seus filhos menores Marco José dos San-
tos Plácido e Suse Filipa dos Santos Plácido, todos residentes na Rua
do Bairro Novo, Abuxanas, Rio Maior, foi constituída uma socie-
dade comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que se
há-de reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Plácido, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bairro Novo, em
Abuxanas, freguesia e concelho de Rio Maior.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser 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 com condutor.

ARTIGO 3.º

1� O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quo-
tas, uma do valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio José
Manuel Gomes Plácido, outra do valor nominal de 1250 euros perten-
cente à sócia Maria Clara Marques dos Santos Plácido e duas iguais
do valor nominal de 625 euros cada uma e uma de cada um dos sócios
Marco José dos Santos Plácido e Suse Filipa dos Santos Plácido.

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 assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Manuel
Gomes Plácido e Maria Clara Marques dos Santos Plácido.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C. Santos. 15591026

ROMÃO & ROMÃO � COMÉRCIO DE MÓVEIS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 775/
941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503323683.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966338

PRECORIL � PREDIAL CONSTRUTORA RIO MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 396/
851219; identificação de pessoa colectiva n.º 501596372.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966214

TRANSPORTES SIMÕES & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 844/
960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503585181.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966311

VECOM, VEÍCULOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 767/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503283355.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966249

PARAPEDRA � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 241/
791213; identificação de pessoa colectiva n.º 500855021.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966389

MAQUIAMBIENTE � MÁQUINAS INDUSTRIAIS
E TECNOLOGIA AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 723/
930923; identificação de pessoa colectiva n.º 503061794.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966370

AUTO SIPE � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 694/
930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502955708.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966362

MONVIA � MONTAGEM DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 129/
720707; identificação de pessoa colectiva n.º 500196699.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966354

MERCAVITA � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1086/000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504932209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966290

MAIORMAQUINA � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 908/970306; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842516.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966257

MAIORCONSTROI � CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1073/000111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504724452.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966265

PARREILECTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 581/
910225; identificação de pessoa colectiva n.º 502508639.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966273

ANMARQ, FABRICO DE OBJECTOS EM CERÂMICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1001/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504332341.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

17 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966397

PORCAVE � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 159/
750201; identificação de pessoa colectiva n.º 500264104.

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

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591387

PORCAVE � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 159/750201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500264104.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591395

PANPOR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 878/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503513342.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 08966230

SANTARÉM

ESTUCOBRIZO � SERVIÇOS DE ESTUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4089/010706; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
060701.

Certifico que por escritura lavrada de 12 de Junho de 2001 lavrada
a fls. 132 do livro de notas para escrituras diversas n.º 83 F do 2.º
Cartório Notarial de Santarém entre: Nuno Miguel da Silva Augusto,
casado com Florbela Cristina da Silva Janota no regime de comu-
nhão de adquiridos e Tiago Filipe da Silva Augusto, solteiro, maior
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ESTUCOBRIZO � Serviços de
Estuque, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Nunes Liberato, 39,
no lugar e freguesia da Gançaria, concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto social serviços de estuque e rebocos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é da quantia
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios Nuno Miguel da Silva
Augusto e Tiago Filipe da Silva Augusto.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, na proporção da quota de cada um e até ao limite do décuplo
do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos os
sócios.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, é necessário a assi-
natura de dois gerentes.

7.º

A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reconhecido
o direito de preferência.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a par-
te destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for
deliberado em assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a
qual poderá aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço
de quaisquer reservas, ou destiná-las a outras aplicações de interes-
se da sociedade, não distribuindo lucros.

9.º

Salvo prazos e formalidades especiais as assembleias gerais, se-
rão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889114

ALUMÍNIOS CARLOS FRÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3124/960325; identificação de pessoa colectiva n.º 503620009;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/010706.

Certifico que, por escritura de 30 de Maio de 2001, lavrada a fl. 40,
do livro n.º 82-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi aumenta-
do o capital social e alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quantos aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alumínios Carlos Fróis, L.da, e tem a
sua sede na Rua do 15 de Agosto, no lugar e freguesia de Póvoa de
Santarém, concelho de Santarém.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 16 000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
8000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de
que ela venha a carecer e aos mesmos poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889122

LAMELIX � EMPRESA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4090/010709; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/090701.

Certifico que, por escritura de 15 de Fevereiro de 2001, lavrada
a fl. 86, do livro n.º 180-F, do 2.º Cartório Notarial do Barreiro, entre
Constantino de Pinho Capela e Sónia Isabel Oliveira Cordeiro Ca-
pela, casados entre si, no regime de comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LAMELIX � Empresa Cons-
truções, L.da, e tem sede no Casal do Resga, freguesia de São Vicente
do Paúl, concelho de Santarém.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir
a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou
encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 12 500 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
6250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, desde já
designados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios, é livremente permitida, porém,
a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889130

PREDIAL SCÁLABIS � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4091/010709; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/090701.

Certifico que, por escritura de 4 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 127, do livro n.º 82-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, por
David José Vieira Antunes, casado com Lucília Maria Mota Vicente
Antunes, no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Predial Scálabis � Sociedade Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro de Santarém, 50,
rés-do-chão, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser transfe-
rida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências ou quaisquer outras formas de representação social em qual-
quer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à única quota da sociedade, pertencente
ao sócio David José Vieira Antunes.

§ 1.º Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital ao sócio, até ao montante equi-
valente ao quíntuplo do capital social.

§ 2.º O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade de que a
mesma carecer, segundo o regime estabelecido em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica confiada ao único sócio da socie-
dade David José Vieira Antunes, desde já nomeado gerente.

§ 1.º As competências da assembleia geral são exercidas pelo
único sócio da sociedade, podendo o mesmo, designadamente, no-
mear gerentes.

§ 2.º As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da
assembleia geral, deverão ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 6.º

O único sócio e gerente da sociedade, fica desde já autorizado a
realizar negócios jurídicos entre si e a sociedade, desde que os mes-
mos sirvam a prossecução do objecto da mesma e observem a for-
ma escrita sob pena de nulidade e responsabilização ilimitada do
sócio.

§ único. Os documentos de que constem o referidos negócios ju-
rídicos devem ser patenteados conjuntamente com um relatório de
gestão e os documentos de prestação de contas.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos, sejam de que natureza forem pela assinatura do sócio
gerente.

ARTIGO 8.º

O gerente tem os mais amplos poderes de gestão e administração
dos negócios sociais e da representação da sociedade, nomeadamente:

a) Praticar todos os actos, contratos e operações relativos ao ob-
jecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, propondo e contestando quaisquer acções e transigindo,
desistindo ou comprometendo-se em arbitragens;

c) Dar ou tomar de arrendamento, trespassar ou tomar de trespasse
quaisquer instalações e adquirir, alienar, onerar ou permutar bens
móveis ou imóveis;

d) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
ou de representação noutras empresas de que a sociedade seja só-
cia, accionista ou em que detenha participações sociais;

e) Constituir mandatários e conferir os poderes que entender con-
venientes, bem como a sua delegação.

ARTIGO 9.º

É permitida a divisão e cessão de quotas, total ou parcial da so-
ciedade ou o aumento de capital social, por entrada de um novo
sócio, devendo nesse caso, ser aquela modificada para sociedade por
quotas plural.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de respon-
sabilidade limitada com objecto social igual ou diferente daquele que
exerça e quer estejam ou não sujeitas a regulamentação especial.

ARTIGO 11.º

O falecimento do único sócio não implica a dissolução da socie-
dade continuando com os herdeiros do falecido.
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§ único. Enquanto durar a indivisão da quota do sócio falecido,
a sua representação far-se-á apenas por um dos herdeiros, entre to-
dos escolhido e indicado à sociedade.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a parte
destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quaisquer reser-
vas, fundos ou provisões, sem qualquer limitação, ou serem distri-
buídos aos sócios, no todo ou em parte, conforme deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A sociedade só se dissolve por qualquer dos fundamentos previs-
tos na lei, devendo a liquidação efectuar-se extrajudicialmente, sendo
liquidatário o gerente que, à data, estiver em exercício.

ARTIGO 14.º

A quota da sociedade não pode ser dada em penhor ou consigna-
ção de rendimentos sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 15.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação do único sócio.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889149

ARITEJO II � EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4093/910911; identificação de pessoa colectiva n.º 502426470;
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 6 e 7/010709.

Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2000, lavrada a
fl. 99 v.º, do livro n.º 206-C, do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficam com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Aritejo II � Extracção e
Transformação de Pedra, L.da, durará por tempo indeterminado e tem
a sua sede em Santarém, freguesia de São Nicolau, na Rua do Dr.
Ginestal Machado, 5, 1.º, direito.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita, é de 10 000 000$, e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 9 900 000$, do sócio Fernando José Pereira
Coelho; e uma de 100 000$, da sócia Liliana Filipa Paulo Frazão.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Fernando José
Pereira Coelho, desde já nomeado gerente.

§ único. Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, seja de que natureza forem, designadamente empréstimos ou
garantias bancárias, contratos de locação financeira, avales de letras,
livranças ou quaisquer outros títulos de crédito, é suficiente a assi-
natura do gerente nomeado ou de qualquer outro que posteriormen-
te venha a ser designado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889165

TRANSPORTES JOÃO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3995/010409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010409.

Certifico que, por escritura de 9 de Fevereiro de 2001, lavrada a
fl. 96, do livro n.º 133-A, do Cartório Notarial de Batalha, entre João
Fernando Parreira Henriques Louro, solteiro, maior e Cremilde Per-
pétua Gonçalves, divorciada, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes João
Louro, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua de Afonso de Albuquerque, 7, na
sede da freguesia de Amiais de Baixo, concelho de Santarém.

3.º

O objecto social consiste em transportes públicos rodoviários de
mercadorias, comércio de materiais de construção e comércio de
madeiras e lenhas.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, e representa-se por duas
quotas: sendo uma quota de 49 500 euros, do sócio João Fernando
Parreira Henriques Louro; e uma quota de 500 euros, da sócia
Cremilde Perpétua Gonçalves.

§ único. Cada um dos sócios já realizou em dinheiro, metade da
respectiva quota, devendo realizar a restante, no prazo de um ano a
contar desta data.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coinci-
da ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 250 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quo-
ta que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência ju-
dicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balan-
ço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ain-
da a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos dois
sócios e ainda a António Henriques Louro, casado, residente em
Amiais de Baixo, referido, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889106

FUSAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1661/841022; identificação de pessoa colectiva n.º 501517073;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 1/010705.
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Certifico que, por escritura de 22 de Junho de 2001, lavrada a fl. 16,
do livro n.º 45-F, do 27.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado
o capital social e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 3.º, eu fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
102 000 euros, representado pelas seguintes quotas: uma de
73 822,9 euros, pertencente à sócia SIGROTAL � Comércio de
Automóveis, S. A.; uma de 13 467,54 euros; outra de 9975,96 euros
e outra de 2240,42 euros, pertencentes à sócia SIGROTAL �
SGPS, S. A.; e uma de 2493,99 euros, pertencente à própria sociedade.

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889076

AMÉRICO DUARTE PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4087/010705; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 07/010705.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 12, do livro n.º 204-B, do 2.º Cartório Notarial de Torres Vedras,
entre Américo Duarte Paixão e Maria Celeste da Conceição Santos,
casados entre si, no regime da comunhão geral; Clarinda Maria San-
tos Paixão Pereira, casada com José Manuel Rafael Pereira, no re-
gime da comunhão de adquiridos; e Dina Maria Santos Paixão, sol-
teira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Américo Duarte Pai-
xão, L.da, e durará por tempo indeterminado a partir desta data, tem
a sua sede social no lugar de Vale da Trave, freguesia de Alcanede,
concelho de Santarém.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá livremente deslocar a sede social dentro do
concelho de Santarém ou para concelho limítrofe e bem assim criar,
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro, quando e onde a
gerência julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: transformação, manipulação e
embalagem de plantas medicinais e comércio de produtos afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, encontrando-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 8750 euros, pertencen-
te ao sócio Américo Duarte Paixão; outra de 8750 euros, pertencente
à sócia Maria Celeste da Conceição Santos; outra quota de 3750 eu-
ros, pertencente à sócia Clarinda Maria Santos Paixão Pereira; e ou-
tra de 3750 euros, pertencente à sócia Dina Maria dos Santos Paixão.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a cessão, total ou parcial de quotas entre
sócios, no caso de cessão de quotas a estranhos, a sociedade em
primeiro lugar e depois os demais sócios gozam do direito de pre-
ferência.

1 � No caso de haver vários sócios interessados, será a quota
repartida proporcionalmente entre eles.

2 � O sócio que pretenda alienar a sua quota terá de avisar a
sociedade e os demais sócios por carta registada com aviso de re-
cepção das condições oferecidas, mencionando a identidade, o pre-
ço ofertado e demais condições.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, e a sua representação em juízo e fora dele,

activa e passivamente, pertence a todos os sócios que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

1 � Para a sociedade ficar validamente obrigada, em quaisquer actos
ou contratos, é necessária a assinatura do gerente Américo Duarte Paixão
ou a assinatura da gerente Maria Celeste da Conceição Santos, conjunta-
mente com a assinatura de quaisquer uma das outras gerentes.

2 � Os gerentes poderão delegar nalgum deles, todos ou alguns
poderes de gerência, mediante procuração que especificará os negó-
cios para os quais a delegação é atribuída.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade nos termos para os efeitos do n.º 6, do artigo 252.º, do
Código das Sociedades Comerciais.

4 � Competirá aos sócios deliberar sobre a designação de mem-
bros dos órgãos de fiscalização da sociedade, se o houver, sobre a
aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis e do estabeleci-
mento, bem como a localização deste e a subscrição, aquisição e
oneração de participações noutras sociedades.

5 � Aos gerentes é expressamente proibido usar a designação
social em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designa-
damente, letras de favor, fianças ou abonações, avales ou outros
semelhantes.

ARTIGO 7.º

Os sócios por unanimidade, poderão deliberar que sejam feitas
prestações suplementares de capital até ao montante equivalente a
10 vezes o valor que o capital social tiver à data em que a entrada
das prestações for deliberada.

ARTIGO 8.º

Qualquer sócio poderá prestar à sociedade, os suprimentos de que
a mesma carecer, nas condições que forem fixadas em assembleia
geral, os montantes e condições de juro, prazo e reembolso.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode amortizar a quota ou quotas de qualquer sócio,
nos casos seguintes: quando a quota seja penhorada, arrestada ou por
qualquer forma, envolvida em processo judicial que não seja o de
inventário; nos demais casos previstos na lei o valor das quotas para
efeitos de amortização será o que constar do último balanço apro-
vado e será decretada no prazo de 60 dias após reconhecimento do
facto, a prestar pelo sócio visado; o valor da quota amortizada será
pago em quatro prestações trimestrais e iguais, considerando-se para
efeitos sociais realizada a amortização depois de efectuado o paga-
mento ou depósito da primeira prestação, à ordem de quem de di-
reito; a quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberarem nos termos legais a correspondente
redução do capital ou aumento do valor das restantes quotas ou ain-
da, a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

ARTIGO 10.º

Não há casos de exclusão ou exoneração dos sócios que não pre-
vistos na lei.

No caso de exclusão, o valor da quota do sócio excluído será o
que constar do último balanço aprovado e será pago em oito presta-
ções trimestrais e iguais, considerando-se para efeitos sociais reali-
zada a amortização depois de efectuado o pagamento ou o depósito
da primeira prestação, à ordem de quem de direito.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas com aviso de recep-
ção, dirigidas ao sócio com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais que
admitam representação, pode ser conferida a qualquer pessoa, mediante carta
por ele assinada.

ARTIGO 12.º

Cabe à assembleia deliberar como entender sobre a distribuição
de resultados do exercício.

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão sempre
deduzidos 5%, para constituição ou reforço do fundo de reserva legal
e até que este atinja o mínimo legal exigido.

ARTIGO 13.º

A sociedade constitui-se responsável pelo pagamento aos sócios
das despesas por estes despendidas com a sua constituição, efectua-
das e reembolsadas na proporção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889084
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VÍTOR & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4088/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 501810331; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 1/010706.

Certifico que, por escritura de 9 de Abril de 2001, lavrada a fl. 46,
do livro n.º 76-F, do 2.º Cartório Notarial de Santarém, foi aumen-
tado o capital social e alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que ficam com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Vítor & Santos, L.da, tem a sua sede
na Rua de Júlio Queijeiro, lote 19, rés-do-chão, direito, Jardim de
Cima, freguesia de Salvador, concelho de Santarém, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social, quan-
do o tiver por conveniente, para outro local no mesmo concelho ou
concelhos limítrofes e a criar sucursal ou outra forma de represen-
tação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
76 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
38 000 euros, do sócio Vítor Manuel Cruz Leitão; uma de 19 000 eu-
ros, do sócio Nuno Paulo Lourenço Leitão; e outra também de
19 000 euros, do sócio Luís Manuel Lourenço Leitão.

§ único. Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade e esta
pode exigir aos mesmos prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social, na proporção das suas quotas.

4.ª

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
designado em assembleia geral, será exercida por quem for desig-
nado em assembleia geral, nomeando-se desde já todos os sócios
Vítor Manuel Cruz Leitão, Nuno Paulo Lourenço Leitão e Luís
Manuel Lourenço Leitão, para o exercício da mesma, podendo a
escolha recair sobre pessoas estranhas à sociedade.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, pela assinatura do
gerente Vítor Manuel Cruz Leitão ou pelas assinaturas em conjunto,
dos gerentes Nuno Paulo Lourenço Leitão e Luís Manuel Lourenço
Leitão.

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889092

JORGE MARQUES � CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4084/010703; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010703.

Certifico que, por escritura de 19 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 24, do livro n.º 136-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, en-
tre Jorge Manuel Sampaio Marques e Ilda Maria Silva Martins
Marques, casados entre si, no regime da comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Marques � Corte e Quina-
gem, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Augusto Brás Ruivo, 10,
1.º, esquerdo, freguesia de São Nicolau, cidade e concelho de
Santarém, e durará por tempo indeterminado.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

§ 2.º Fica livremente autorizada a aquisição e subscrição pela
sociedade de participações em sociedades, inclusive com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o corte e quinagem de peças metálicas, comér-
cio de peças metálicas transformadas e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital, na proporção da quota de cada um até ao limite de 10 vezes o
capital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, sejam de que natureza forem é necessária a assina-
tura de um dos gerentes.

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, avales, nem quaisquer actos e contratos estranhos ao seu
objecto social.

ARTIGO 7.º

Na cessão de quotas no todo ou em parte, a sócios ou a estranhos,
fica dependente do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, dado por escrito, aos quais fica reconhecido o direito de
preferência em primeiro lugar, para aquela e depois, para estes.

ARTIGO 8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a par-
te destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for
deliberado em assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a
qual poderá aplicá-los no todo ou em parte à constituição e reforço
de quaisquer reservas, fixar gratificações aos gerentes pelo bom
desempenho das suas funções, nos termos do artigo 255.º do Código
das Sociedades Comerciais ou destiná-los a outras aplicações de
interesse da sociedade.

ARTIGO 9.º

§ 1.º A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos casos
seguintes:

a) Arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em massa falida;
b) Sujeição a qualquer providência cautelar;
c) Arrematação, adjudicação e licitação, inclusive em partilha por

dissolução de casamento, se a quota não ficar a pertencer totalmen-
te ao seu titular;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade,
quando este se torne necessário para a produção de efeitos perante
a sociedade;

e) Por acordo com o respectivo titular, seus herdeiros ou seu re-
presentante ou tutor se o sócio estiver incapaz ou interdito.

§ 2.º Os sucessores de sócios falecidos têm o direito de exigir a
amortização da respectiva quota.

§ 3.º Na falta de acordo, o valor a amortizar será apurado em
balanço a efectuar expressamente para o efeito, e deverá ser pago
pela sociedade em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no final do trimestre em que a deliberação
for tomada, não se vencendo juros.

ARTIGO 10.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, continuando com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros ou o representante legal do falecido ou interdito, devendo
aqueles nomear um entre si, que a todos represente na sociedade,
enquanto a respectiva quota se mostrar indivisa.

ARTIGO 11.º

Salvo prazo e formalidades especiais as assembleias gerais, serão
convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 12.º

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889033

TALHO CENTRAL DE ALCANEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1689/850418; identificação de pessoa colectiva n.º 501487697;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/010702.

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 62, do livro n.º 331-D, do Cartório Notarial de Porto de Mós, foi
aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 11.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas: uma de valor nominal de 5000 eu-
ros, do sócio João Piedade Joanaz; e outra de valor nominal de
2500 euros, da sócia Guilhermina Benvinda Vieira Joanaz.

ARTIGO 11.º

A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889025

SANTAGRI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 1256/800513; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; número e
data da apresentação: 2/010704.

Certifico que, por acta, foi reconduzida a gerência até à assem-
bleia geral, em 2002, quando forem apreciadas as contas do exercí-
cio de 2001, e nomeado o novo conselho de gerência ou reconduzido
o actual.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889041

SÍLVIA, ANGELINA & FERNANDA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 4085/010704; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/010704.

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2001, lavrada a
fl. 96, do livro n.º 136-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, en-
tre Maria Angelina Lucrécio Constantino, casada com Ramiro Pi-
menta do Rosário Matias, no regime da comunhão de adquiridos;
Sílvia Margarida da Silva Miranda, casada com Nuno Sérgio Oli-
veira da Silva, no regime da comunhão de adquiridos; e Fernanda
Maria de Jesus Pedro Ferreira, casada com Manuel de Jesus Ferreira,
no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Sílvia, Angelina & Fernanda �
Cabeleireiros, L.da, e tem a sua sede na Rua do Vale de Salmeirim,
lote 1, rés-do-chão, direito, Jardim de Cima, freguesia de Salvador,
concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto social: salões de cabeleireiro.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quan-
tia de 5001 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
1667 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, na proporção da quota de cada um e até ao limite do décuplo
do capital social.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, todos os sócios.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, sejam de que natureza forem, é necessário a assi-
natura de três gerentes.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consenti-
mento da sociedade e dos sócios não cedentes, aos quais fica reco-
nhecido o direito de preferência em primeiro lugar para aquela e
depois para estes.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a par-
te destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for
deliberado em assembleia geral que aprovar o respectivo balanço a
qual poderá aplicá-los no todo ou em parte, à constituição e reforço
de quaisquer reservas, ou destiná-los a outras aplicações de interes-
se da sociedade, não distribuindo lucros.

9.º

Salvo prazos e formalidades especiais, as assembleias gerais se-
rão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 15889050

SETÚBAL
ALMADA

MARIA DE LURDES FIGUEIREDO FILIPE LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6253/
920128; identificação de pessoa colectiva n.º 502694696; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708400

QUINTA DA GENOVESA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8107/
960111; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708388
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PALMA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4286/
870609; identificação de pessoa colectiva n.º 501837973; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708370

GRELIS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA INSTALAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8857/
970821; identificação de pessoa colectiva n.º 503643300; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708361

BORGES & GARCIA � SOCIEDADE
MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8597/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 502642157; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708353

PERALTA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6218/
920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502680997; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708337

PERALTA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6218/
920109; identificação de pessoa colectiva n.º 502680997; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708329

JANELPA � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6899/
930525; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708310

JANELPA � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6899/
930525; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708302

TRANSPORTES DE CARGA ENTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3644/
840529; identificação de pessoa colectiva n.º 501459448; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708280

TRANSPORTES DE CARGA ENTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3644/
840529; identificação de pessoa colectiva n.º 501459448; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708272

ADELINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7073/
930929; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708248

ADELINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7073/
930929; data da apresentação: 19990629.
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Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708230

MONTEIRO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4135/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501757155; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708256

MONTEIRO & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4135/
861217; identificação de pessoa colectiva n.º 501757155; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708264

OCRIMGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7379/
940523; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708132

CONSPOFELI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9247/
980526; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 10886672

JOSÉ RODRIGUES MIRCO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1068/
701012; identificação de pessoa colectiva n.º 500159483; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708140

CORENAI � CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO NAVAL
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4056/
860915; identificação de pessoa colectiva n.º 501711333; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708159

CORREIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7581/
941116; identificação de pessoa colectiva n.º 503349682; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708183

EMA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3396/
821108; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708167

ANA ISABEL PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9218/
980513; data da apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708191

HENRIQUE & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1800/
780725; identificação de pessoa colectiva n.º 500776083; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708205

OURIVESARIA E JOALHARIA CHUVA DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9345/
980820; data da apresentação: 19990628.
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Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708787

CONSULTEGRA � SERVIÇOS DE GESTÃO
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9318/
980728; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708620

CONSULFLUXOS � CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9266/
980609; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708809

IPANEMA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9224/
980515; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826223

PLABANA, ARTES GRÁFICAS, IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9080/
980218; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708639

E & R DOMINGOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9026/
980116; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826711

F. CARRILHO ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9073/
980213; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708485

JOFEURBE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8937/
971120; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708582

D. COLCHÃO � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DE CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8843/
970818; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708477

CARTARTE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARTONAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8824/
970725; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708450

SÉRGIO & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8621/
970220; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708574

RÁBULA � TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8501/
961112; data da apresentação: 19990628.
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Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708752

J B CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8384/
960808; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708604

ESTILO NOVO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8313/
960613; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826681

F. J. F. � CONSTRUÇÕES CIVIS E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8263/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503648574; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708540

COSTA & TORRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8074/
951213; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708531

PERALTA & PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8162/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503603619; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708396

PERALTA & PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8162/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503603619; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708418

C. J. SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7989/
950929; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826797

MOTORTRÊS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8025/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503533769; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708701

PAPETÉCNICA � ARTIGOS DE PAPELARIA
E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7931/
950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503498084; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708710

ARTEVENTOS � PRODUÇÃO E PROMOÇÃO
DE ESPECTÁCULOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7850/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503451380; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708698
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REGENERA � MATERIAL INFORMÁTICO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7734/
950313; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708795

FLORENTINO VIEIRA � ACTIVIDADE DE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7621/
941223; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708493

ARTE NOVA � CABELEIREIRO E INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7482/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503328286; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826207

ARTE NOVA � CABELEIREIRO E INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7482/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503328286; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826215

ALMARISCO � COMÉRCIO DE MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7477/
940928; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708779

A. M. GONÇALVES � INSPECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7428/
940802; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708680

EXTERNATO OS GRILINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7401/
940720; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708507

ELECTRO PESCADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7324/
940413; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826690

CONFISCALIZA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E FISCALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6670/
931106; identificação de pessoa colectiva n.º 502893010; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708760

CORDEIRO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6317/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502730064; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826185

CLINISPORT � MEDICINA DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6050/
910510; identificação de pessoa colectiva n.º 502578718; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826177
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MADEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6000/
910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502565942; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826720

HUGO VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5912/
910408; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826738

COSTA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5520/
891016; identificação de pessoa colectiva n.º 502240202; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708469

ELECTRO LAZARIM � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4213/
870319; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826703

FERGON � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4207/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501793739; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708744

CLÍNICA DE INFÂNCIA DE ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3906/
860131; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826169

SALGADUS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3770/
850514; identificação de pessoa colectiva n.º 501518495; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708299

TIBÉRIO & SARAIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3549/
830812; identificação de pessoa colectiva n.º 501402373; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708647

AMIL, RESENDE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3280/
820428; identificação de pessoa colectiva n.º 501175423; data da
apresentação: 19990629.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708434

MODAS & CONFECÇÕES TELFI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1808/
780902; identificação de pessoa colectiva n.º 500779708; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708728

CARMEN & PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1458/
750325; identificação de pessoa colectiva n.º 500054924; data da
apresentação: 19990628.
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Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708590

AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1107/
710414; identificação de pessoa colectiva n.º 500310866; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708736

OLAVA � ORGANIZAÇÃO DE LAVANDARIAS MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 857/
661024; identificação de pessoa colectiva n.º 500097526; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02708566

M. L. & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7657/
950116; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826746

ANDRADE & CÉU � COMÉRCIO MÓVEIS
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5559/
891122; identificação de pessoa colectiva n.º 502256346; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709724

BATICONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3422/
821214; identificação de pessoa colectiva n.º 501341536; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709740

COELHO & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 449/
270660; identificação de pessoa colectiva n.º 500528004; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709759

CHUVA DE PRATA SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3295/
820521; identificação de pessoa colectiva n.º 501273085; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709767

MÁRCIA & GODINHO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8818/
970718; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709775

CHARME BRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7589/
941124; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709783

LOJA CINZENTA � INFORMÁTICA, COMUNICAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6074/
910624; identificação de pessoa colectiva n.º 502595221; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826754
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M. A. � SERVIÇOS DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6439/
920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502786809; data da
apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826770

H. M. N. � INSTALAÇÕES ELECTROTÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9283/
980625; data da apresentação: 19990628.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826789

TRANSPORTES PASSAGEIROS � ROBALO E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9556/
990322; identificação de pessoa colectiva n.º 504663143; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/990322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Passageiros � Ro-
balo & Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 101,
em Botequim, freguesia de Charneca da Caparica, concelho de Al-
mada.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transportes de passageiros em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas de
igual valor nominal de 2000 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ana Maria Vinhas Antunes Robalo Lopes e João
Magalhães Lopes; e uma do valor nominal de 1000 euros, perten-
cente ao sócio Filipe Gabriel Robalo Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Ana Maria
Vinhas Antunes Robalo Lopes que, desde já, fica nomeada gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade

a cessão de quotas a estranhos, sendo neste caso, conferido o direito
de preferência em primeiro lugar, à sociedade, e em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo,
sejam titulares.

ARTIGO 6.º

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Vai conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida. 13768913

IRMANADORA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 27/
850708; identificação de pessoa colectiva n.º 500638721; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/20000615.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por

deliberação de 8 de Abril de 2000:
Direcção: presidente � Álvaro Jorge Henriques dos Santos, ca-

sado, residente na Praceta de Joaquim Maria da Costa, 6, 2.º, A,
Costa da Caparica; vice-presidente � António Bernardo Brandão
Guedes, casado, residente na Praceta de Joaquim Maria da Costa,
3, 1.º, C, Costa da Caparica; secretário � José Fernando Pimentel
Ferreira, casado, residente na Avenida do Oceano, 59, rés-do-chão,
B, Costa da Caparica; tesoureiro � Franklin dos Santos Pereira da
Gama, casado, residente na Rua dos Três Vales, 46, 3.º, A, Monte
da Caparica; vogais � Domingos Caldeira Freixeira, casado, resi-
dente na Praceta de João Lopes, 4, 3.º, A, Costa da Caparica; José
Manuel Pinto de Carvalho, casado, residente na Praceta de Joaquim
Maria da Costa, 6, 2.º, D, Costa da Caparica; e Victor Manuel Couto
de Sousa, casado, residente na Praceta de José Gonçalves Bexiga,
2, 1.º, A, Costa da Caparica.

Conselho fiscal: presidente � Luís Manuel Monteiro da Fonse-
ca, residente na Rua de Joaquim Paços de Arcos, 2-F, 10.º, C, Lis-
boa; vogais � Fernando José Soares Maia Dias, residente na Rua
da Boa Esperança, 19, 5.º, C, Monte da Caparica; e, Arménio Grácio
Simões, residente na Praceta de Joaquim Maria da Costa, 5, 1.º, C,
Costa da Caparica.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 11851597
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ARMALAR � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8922/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 503247952; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 42/971113.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 400 000$ para
42 000 000$, e a alteração do contrato quanto aos artigos 1.º n.º 1,
3.º e 8.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de ARMALAR � Uti-
lidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, L.da, vai ter a sua
sede na Praça de Gil Vicente, 7, rés-do-chão, porta 1, freguesia e
concelho de Almada e durará por tempo indeterminado a contar da
data da sua constituição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 42 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 21 000 000$ cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 8.º

A gerência e representação da sociedade será exercida pelo sócio
João de Carvalho Francisco que, desde já, fica nomeado gerente, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

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

Vai conferida e conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mou-
co Teixeira Leitão Pinto. 11851562

MOLDICENTRO � MODA E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8744/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503909823; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of.
4/19990111.

Certifico que foi registado a cessação de funções da gerente
Maria Teresa Horta Calhegas, por renúncia, em 2 de Dezembro
de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 13742019

MODILCENTRO � MODA E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8744/
970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503909823; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 49/970514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial
por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma MODILCENTRO � Moda e
Acessórios, L.da

2.º

A sua sede é na Rua de São Salvador da Baía, 2-D, freguesia e
concelho de Almada.

§ único. A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim criar su-
cursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no
território nacional ou estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto o comércio de pronto-a-vestir e
acessórios.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas iguais de 200 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Maria Teresa Horta Calhegas e Gui-
lherme de Almeida Barata.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 20 000 000$.

3 � Poderão os sócios fazer à caixa social, os suprimentos de que
ela careça, nas condições que em acta forem deliberadas por unani-
midade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos, carece do prévio consentimento
da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar e os sócios em
segundo lugar, do direito de preferência.

§ único. No caso da sociedade ou os sócios exercerem o seu di-
reito de preferência, a cessão far-se-á pelo valor que a quota tiver
no último balanço aprovado.

6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios interditos ou
inabilitados, bem como as quotas dos sócios declarados falidos ou
insolventes e as que venham a ser objecto de penhora, arresto ou
arrolamento.

§ 1.º A sociedade poderá ainda amortizar as quotas cedidas a
estranhos, sem prévio consentimento da sociedade.

§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com ven-
cimentos sucessivos a 6, 12 e 18 meses, após a fixação da
contrapartida.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, é confiada a ambos os sócios, sendo
necessária a assinatura de qualquer um dos sócios para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

8.º

É expressamente proibido à gerência assinar em nome da socie-
dade quaisquer actos ou contratos que digam respeito a negócios
estranhos ao seu objecto social, tais como letras de favor, livranças,
abonações e actos semelhantes, ou assumir obrigações ou responsa-
bilidades estranhas aos seus interesses, respondendo o gerente ou
gerentes infractores individualmente pelas obrigações que assumirem.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 13768921

C. R. BARD (PORTUGAL) � PRODUTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6100/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502438274; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 7/20000310.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes por deliberação de 26 de Fevereiro de 1999:
Gerentes: Charles Paul Slacik, casado, residente em 2 Redman Farm

Road, Mendham, New Jersey 07945, Estados Unidos da América; e
Nadia Coolin Adler, casada, residente em 1 Sunnyside Court, Briarcliff
Manor, New York 10501, Estados Unidos da América.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 13742043

C. R. BARD (PORTUGAL) � PRODUTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6100/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502438274; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 17-18/991112.

Certifico que foi registado a cessação de funções dos gerentes
William Clarence Bopp, por renúncia, com efeitos a partir de 6 de
Janeiro de 1999 e Richard Allen Flik, por renúncia, a partir de 31 de
Dezembro de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06197930

C. R. BARD (PORTUGAL) � PRODUTOS
E ARTIGOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6100/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502438274; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 28/980814.

Certifico que, ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 13742035

C. R. BARD (PORTUGAL) � PRODUTOS
E ARTIGOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6100/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502438274; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 6-7/980204.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 3, apresentação n.º 6/980204.
Cessação de funções dos gerentes César de Barros dos Santos e

Rafael Andujar Vilches, por renúncia, com efeitos quanto ao pri-
meiro, em 4 de Junho de 1997 e ao segundo, em 31 de Outubro de
1997.

Inscrição n.º 13, apresentação n.º 7/980204.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 31 de Outubro de 1997:
Gerentes: Armando António de Jesus Torres ou Armando Torres,

divorciado, residente na Rua de Helena Félix, 71, 2.º, frente, Char-
neca da Caparica e Josef Jorba Gracia, casado, residente em calle
Castillejos, Barcelona, Espanha.

Está conferida e conforme o original.

4 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 13742051

C. R. BARD (PORTUGAL) � PRODUTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6100/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502438274; inscrições
n.os 10 e 11; números e data das apresentações: 1 e 2/19970604.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Designação do revisor oficial de contas, por deliberação de

29 de Fevereiro de 1996:
Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, represen-
tada por Carlos Manuel Pereira Freire.

2) Aumento de capital de 400 000 000$ para 500 000 000$ e al-
teração do contrato quanto aos artigos 3.º e 12.º n.º 1, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 500 000 000$, e corresponde
à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de 499 920 000$, pertencen-
te à sócia Bard de España, S. A.;

b) Uma quota com o valor nominal de 80 000$, pertencente ao
sócio William Clarence Bopp.

ARTIGO 12.º

1 � O exercício anual corresponde ao período compreendido entre
1 de Dezembro e 30 de Novembro de cada ano, devendo o encerra-
mento das contas e elaboração do balanço ser efectuado com refe-
rência a 30 de Novembro, em conformidade com as disposições le-
gais aplicáveis.

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

Vai conferida e conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 13742060

MONTIJO

DARIDITUR, ANIMAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Sede: Pinhal do Monte, CCI 1429, Sarilhos Grandes,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2711/
010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010521.

Certifico que entre:
1.º Dário Rúben Ferreira Alexandre; e
2.ª Edite Maria Gonçalves Marinheiro Alexandre, foi constituída

a sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DARIDITUR, Animação
Turística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Pinhal do Monte, CCI 1429,
freguesia de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de actividades de
animação turísticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
13 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 6500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Dário Rúben Ferreira
Alexandre.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social,
depositado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388928
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GASPAR SANTOS & SILVA, L.DA

Sede: Montijo, Rua da Cidade de Lisboa, 42,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2547/
000410; identificação de pessoa colectiva n.º 504624504; inscri-
ções n.os 2 e 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 1-2/010418.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto, tendo em consequência sido alterado

o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Paulo José da
Silva.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura do
gerente.

Apresentação n.º 1/010418, averbamento n.º 1.
Exoneração de gerente de António Joaquim Gaspar dos Santos,

por renúncia, em 10 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16526074

POLICLÍNICA DA ALDEIA VELHA, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Velha, 23, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1752/
930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502980583; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/010530.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do pacto, tendo em consequência sido alterados os ar-

tigos 1.º, 3.º e 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Policlínica da Aldeia Velha,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Aldeia Velha, 23, fre-
guesia e concelho do Montijo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 800 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14389053

FARMÁCIA MANUELA COLA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Bulhão Pato, 60-62, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 58-A/
010528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010528.

Certifico que, Maria Manuela Martins Oliveira Cola Marques, casa-
da com Diogo Napumoceno Marques, sob o regime da comunhão ge-
ral de bens, residente na Avenida de D. João IV, 26, Montijo, constitui
uma sociedade comercial unipessoal por quotas, da qual é a única sócia,
que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Farmácia Manuela
Cola, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bulhão Pato, 60-62,
freguesia e concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

A gerente fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14389924

URBILANÇA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Montijo, Rua de João Pedro Iça, 23, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2527/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504853295; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/010517.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto, tendo em consequência sido alterados

os artigos 3.º e 4.º n.º 1, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Domingos Pereira de Almeida; duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Domingos da Costa Pereira e José Augusto Pereira; e uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim José de Jesus
Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, é no-
meada em assembleia geral.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354853

RLIC � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Montijo, Rua da Matemática, lote 20, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2710/
010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010521.

Certifico que entre:
1.º Rui Manuel Amaral Aniceto;
2.ª Maria Teresa Caria Barata;
3.º Luís Filipe Beatriz Rosa Orvalho; e
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4.ª Ana Cristina Marques Guerreiro Orvalho, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RLIC � Comércio e Indústria
de Cortiça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Matemática, lote 20,
freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, preparação e trans-
formação de cortiça; importação e exportação de cortiça; compra e
venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais,
do valor nominal de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Rui Manuel Amaral Aniceto e Luís Filipe Beatriz Rosa Or-
valho; e duas iguais, do valor nominal de 5000 euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias Maria Teresa Caria Barata e Ana Cris-
tina Marques Guerreiro Orvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Rui Manuel
Amaral Aniceto e Luís Filipe Beatriz Rosa Orvalho.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388910

TÁXIS MANUEL PRATES, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, sem número,
Pegões, Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2709/
010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010516.

Certifico que entre:
1.º Manuel António Gordicho Prates, casado com Celestina Maria Ser-

rador Rodrigues Rosa Prates, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Avenida das Forças Armadas, sem número, Pegões; e

2.º Pedro Miguel Rosa Prates, solteiro, maior, residente na mes-
ma morada do outorgante, foi constituída a sociedade comercial por
quotas, que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Manuel Prates, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Arma-
das, sem número, freguesia de Pegões, concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Gordicho Prates;
e, uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Rosa Prates.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel An-
tónio Gordicho Prates que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto 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 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 cedida a terceiros, sem o prévio consen-

timento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vária quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere ao sócio não cedente.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388901

VÍTOR ABREU � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E MOTOS, L.DA

Sede: Montijo, Rua de José Joaquim Marques, 13,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1625/
920529; identificação de pessoa colectiva n.º 502772824; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010510.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/010510, averbamento n.º 1.
Exoneração de Fernanda Maria Guerreiro Ramos Pina de Abreu,

de gerente, por renúncia, com efeitos em 7 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354870

MÁRIO AUGUSTO DO AMARAL MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de Malpique, 30, Lançada, Sarilhos
Grandes, Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 12/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504388355; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/010618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/010618.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11159880

ERCÍLIO ROMÃO FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João das Regras, Bairro Boa Esperança,
Alto Estanqueiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 60/
010606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010606.

Certifico que, Ercílio Romão Ferreira, casado segundo o regime
da comunhão de adquiridos, com Maria José Martins de Carva-
lho Romão, residente na Rua de João das Regras, Bairro Boa
Esperança, Alto Estanqueiro, freguesia de Alto Estanqueiro,
Jardia, concelho do Montijo, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ercílio Romão Ferreira, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na citada Rua de João das Regras, Bairro Boa
Esperança, Alto Estanqueiro, freguesia de Alto Estanqueiro, Jardia,
concelho do Montijo.

2.º

A sociedade tem por objecto todos os trabalhos para a
construção civil, construtor civil, compra e venda de imóveis para
venda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do sócio,
desde já nomeado gerente, com dispensa de prestar caução.

2 � A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura do
referido gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

Transitório

A gerência fica desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, depositado na conta bancária da sociedade, a fim

de satisfazer as despesas de constituição e registo da sociedade, bem
como a aquisição de bens e equipamentos necessários para o início
da sua actividade.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388952

MONTICHAMA � COMÉRCIO DE LAREIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Santareno, lote 13,
Bairro do Areias, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 61/
010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010521.

Certifico que, Jorge Manuel da Silva de Sousa Crespim, divor-
ciado, residente na Rua de Bernardo Santareno, lote 13, no Bairro
do Areias, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, da qual
é o único sócio, que se rege pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MONTICHAMA � Comércio de
Lareiras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede social na Rua de Ber-
nardo Santareno, lote 13, Bairro do Areias, freguesia e concelho do
Montijo.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de larei-
ras, bem como a sua montagem, venda de outros artigos para o lar.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, correspondente à quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Jorge Manuel da Silva de Sousa
Crespim.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao só-
cio, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do
gerente.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica desde já, autorizada a celebrar qualquer negó-
cio jurídico em seu nome, podendo ainda proceder ao levantamento
das entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adqui-
rir, para despesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14355515

LACORK � SOCIEDADE CORTICEIRA, L.DA

Sede: Quinta da Mafalda, Estrada Real à Base, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1934/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503360856; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/010507.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento de capital, tendo em

consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficam com a
seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 26 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Francisco José da Silva Lopes e duas iguais
de 12 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Alda
Maria da Silva Rolo Lopes e Hugo Ricardo Rolo Lopes.

(O n.º 2 deste artigo continua em vigor.)
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4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios Francisco
José da Silva Lopes, Alda Maria da Silva Rolo Lopes e Hugo Ri-
cardo Rolo Lopes, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354438

LUÍS & MATOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, Pegões, Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2604/
000921; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010530.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/010530.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14388715

TOVIDA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Montijo, Rua de José Joaquim Marques,
152 e 154, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 456/
611006; identificação de pessoa colectiva n.º 500286531; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/010529.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto, tendo em consequência sido alterado

o artigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma TOVIDA � Sociedade
Agro-Pecuária, L.da, tem a sua sede na Rua de José Joaquim Mar-
ques, 152 e 154, nesta cidade, freguesia e concelho do Montijo,
contando-se o seu início desde a data da sua constituição.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
08970513

URBIMETA � GESTÃO URBANÍSTICA, S. A.
Sede: Montijo, Avenida de João de Deus, 13,

2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2017/
951207; identificação de pessoa colectiva n.º 503546569; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data
das apresentações: 3, 4 e 5/010502.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 3/010502, averbamento n.º 1.
Exoneração de todos os membros do conselho de administração

e conselho fiscal, por renúncia, em 1 de Outubro de 2000.
Apresentação n.º 4/010402.
Alteração total de pacto, com redenominação e aumento, tendo em

consequência ficado com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de URBIMETA � Gestão
Urbanística, S. A., e nos termos da lei e deste contrato é constituída
sob a forma de sociedade anónima.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Avenida de João de Deus, 13, freguesia
e concelho do Montijo, podendo o conselho de administração deslocar
a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou par
concelho limítrofe e criar ou extinguir no País ou no estrangeiro
qualquer espécie de representação local.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto: projecto, desenvolvimento,
execução e comercialização de empreendimentos imobiliários, lotea-
mentos e urbanizações, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, construção e administração de bens imó-
veis próprios ou alheios e gestão urbanística e de propriedades.

2 � A sociedade pode, por deliberação do conselho de adminis-
tração, convocados para reunião plena, participar em uniões, con-
sórcios, associações bem como nos termos e com os limites da lei,
participar por subscrição ou aquisição noutras sociedades sejam qual
for o respectivo objecto social, incluindo sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social e a sua repartição deverá ser representativa
da dimensão dos accionistas.

2 � O capital social é de 50 000 euros, totalmente subscrito e
realizado, representado por 10 000 acções nominativas ou ao porta-
dor, de valor nominal de 5 euros cada. As acções podem ainda ser
tituladas ou escriturais, ficando o custo da conversão de uma espé-
cie na outra a cargo dos accionistas requerentes.

3 � As acções tituladas serão representadas por títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500 e 1000 acções, podendo os accionistas solicitar a
sua divisão ou concentração.

ARTIGO 5.º

Emissão de obrigações e outros títulos negociáveis

1 � Em ordem a desenvolver, dentro de sólidos e diversificados
padrões financeiros a sua actividade, a sociedade poderá emitir obri-
gações e quaisquer outros títulos negociáveis em qualquer das mo-
dalidades legalmente admitidas, desde que sejam obtidas as autori-
zações administrativas eventualmente necessárias.

2 � A emissão de obrigações será deliberada pelo conselho de
administração.

ARTIGO 6.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, nos ter-
mos e limites estabelecidos na lei.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � É permitido à assembleia, sob proposta do conselho de admi-
nistração, amortizar independentemente do consentimento dos seus ti-
tulares e nos termos do artigo 347.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, as acções dos accionistas que, pela sua conduta, ponham em causa
a substância ou a realização dos fins para que a sociedade foi criada.

2 � O valor e condições de amortização serão as que vigorarem
no momento da amortização.

ARTIGO 8.º

Emissão de acções preferenciais sem voto

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao montante representativo de metade do capital, mediante delibe-
ração da assembleia geral.

2 � Tais acções conferirão direito a um dividendo prioritário não infe-
rior a 5% do respectivo valor nominal, a fixar dentro dos limites legais.

ARTIGO 9.º

Prestações acessórias

Quando a lei o permitir, poderão ser exigidas prestações acessó-
rias até ao montante global de 500 000 euros.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Órgãos da sociedade

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) Fiscal único.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

A assembleia geral, representa a universalidade dos accionistas e
as suas deliberações quando tomadas nos termos da lei e dos esta-
tutos, são obrigatórias para todos os accionistas.

ARTIGO 12.º

Constituição da assembleia geral

Constituem a assembleia geral, todos os accionistas com direito a
voto, e a cada uma acção averbada em nome de um accionista cor-
responde um voto.

ARTIGO 13.º

Convocação das reuniões

As convocatórias para a reunião da assembleia geral, devem ser
feitas mediante publicação de anúncio nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por um período de quatro anos, e reelegíveis uma
ou mais vezes, que poderão ser ou não accionistas.

ARTIGO 15.º

Composição do conselho de administração

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração
eleito em assembleia geral, por um período de quatro anos e reele-
gíveis uma ou mais vezes, composto por três membros, os quais entre
si, escolherão um que exercerá as funções de presidente.

2 � Os membros do conselho de administração poderão ser dis-
pensados de caução pela assembleia geral que os elegeu.

ARTIGO 16.º

Competência

Ao conselho de administração compete os mais amplos poderes
de gestão e representação da sociedade e a realização de todas as
operações relativas à execução do objecto social.

ARTIGO 17.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
1) Pela assinatura conjunta de dois dos seus administradores;
2) Pela assinatura de um dos membros do conselho de adminis-

tração e de um procurador com poderes bastantes;
3) Pela assinatura de um ou mais mandatários, em conformidade

com os respectivos instrumentos de mandatos;
4) Pela assinatura de um só administrador em quem tenham sido

delegados, nos termos consentidos por lei, poderes suficientes den-
tro dos limites dessa delegação;

5) Pela assinatura de um só mandatário a quem tenham sido confe-
ridos poderes bastantes para o efeito e de acordo com esses poderes;

6) Para a prática de actos de mero expediente, será bastante a as-
sinatura de um administrador ou de um procurador ou mandatário
da sociedade.

ARTIGO 18.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

O conselho de administração reunirá com a periodicidade previs-
ta na lei, podendo qualquer administrador fazer-se representar por
outro, em qualquer reunião, mediante simples carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de representação não pode ser utili-
zado mais de uma vez.

ARTIGO 19.º

Composição do órgão de fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade será exercida nos termos da lei,
por um fiscal único, por um período de quatro anos e reelegíveis uma
ou mais vezes, que deve ser revisor oficial de contas.

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

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação dos resultados

ARTIGO 20.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos de cada exercício, depois de retiradas as
importâncias legalmente exigidas para a constituição ou reintegra-
ção da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia deliberar por
maioria simples.

2 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral resolverá sobre a convivência e oportunidade de serem consti-
tuídas, reforçadas ou reduzidas reservas destinadas à estabilização
de dividendos.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de 75% do capital realizado.

2 � Se a deliberação a que se refere o número anterior não vier
a ser tomada por falta de quorum, a assembleia poderá, em segunda
convocação, reunir com qualquer número de accionistas, mas a
deliberação só será válida se for aprovada por, no mínimo, 75% dos
votos emitidos.

3 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção do património, em consequência da dissolução da sociedade, será
feita extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária, consti-
tuída pelos membros em exercício do conselho de administração.

ARTIGO 23.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergente ou não destes estatutos,
fica estipulado o foro da comarca do Montijo, com expressa renún-
cia a qualquer outro.

Inscrição n.º 4, apresentação n.º 5/010502.
Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003:
Conselho de administração: Diogo de Mendonça Tavares, casado,

residente na Avenida da Igreja, 39, 6.º esquerdo, Lisboa; António Luís
Mendonça Tavares, casado, residente na Avenida de João de Deus,
13, Montijo; e Maria da Conceição Mendonça Tavares, viúva, resi-
dente na Rua de Joaquim Serra, lote 189, 3.º, esquerdo, Montijo.

Fiscal único: efectivo � Manuel L. Brito & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Lázaro Oliveira Brito, revisor oficial de contas, residente na Ave-
nida de Paris, 7, 2.º, esquerdo, Lisboa; suplente � José Pinto Bal-
tazar, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua do Profes-
sor Reinaldo dos Santos, 21, 4.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354659

FERNANDO SERRANO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Jardia, Alto Estanqueiro, Jardia,
Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 61-
A/010606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
100606.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 198 � 27 de Agosto de 2001 18 330-(103)

Certifico que, por Fernando António Gomes Serrano, solteiro,
maior, residente na Jardia, Montijo, foi constituída a sociedade uni-
pessoal por quotas, do qual é o único sócio, que se rege pelas cláu-
sulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Serrano, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Jardia, freguesia de Alto
Estanqueiro, Jardia, concelho do Montijo.

2.º

A sociedade tem por objecto a promoção de materiais de imper-
meabilização. Comissões.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio Fernando António Gomes Serrano.

4.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura do sócio Fernando António Gomes Serrano, desde já
nomeado gerente ou de um mandatário com poderes para o acto.

5.º

O sócio poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade que
visem a prossecução do seu objecto.

Disposição transitória

Fica desde já determinado que a sociedade poderá mesmo antes
do respectivo registo, proceder ao levantamento do capital social,
depositado no Banco Totta & Açores, S. A., agência da Moita, a fim
de suportar despesas relacionadas com a constituição, seu registo e
aquisição de equipamentos.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388960

HOTI-TEJO � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.
Sede: Montijo, Zona Industrial do Pau Queimado,

2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1653/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502819243; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 2/010323.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 14, apresentação n.º 2/010323.
Nomeação dos corpos sociais para o quadriénio de 2000-2003:
Conselho de administração: presidente � Manuel dos Santos Al-

meida, divorciado, residente na Avenida do 1.º de Maio, 9, 4.º, C,
Costa da Caparica, Monte da Caparica; vogais � Joaquim Ferreira,
casado, residente na Rua da Lapa, 23, 2.º, esquerdo, Lisboa; e José
Carlos Ferreira Proença, casado, residente na Avenida dos Defen-
sores de Chaves, 54, 6.º, direito, Lisboa.

Fiscal único: Francisco Manuel Constantino Pinto, revisor oficial
de contas, residente na Rua do Arco Marquês do Alegrete, 2, escri-
tório 3.10, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14351633

GIL & PINHO, L.DA

Sede: Montijo, Rua da Cidade de Lisboa, 107,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 737/
760414; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/010426.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 4/010426.
Nomeação da fiscalização para o triénio de 2000-2002:
Fiscal único: efectivo � Matos, Soares & Vaz. Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida das Túlipas, 10,

rés-do-chão, Miraflores, Algés, Oeiras, representada por Manuel
Alberto Gaspar Soares, revisor oficial de contas n.º 807, casado,
mesma morada; suplente � Manuel Joaquim dos Santos Ramos Vaz,
revisor oficial de contas, residente em Bairro Miraflores, Algés,
Oeiras.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16526082

CLARACORK CORTIÇAS, S. A.

Sede: Estrada de Vaz Borracha, Alto Estanqueiro,
Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1799/
930913; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/
010528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 14, apresentação n.º 1/010528.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o artigo 2.º
Sede: Estrada Vaza Borracha, Alto do Estanqueiro, Montijo.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14771187

GENIPOR � GENÉTICA E INSEMINAÇÃO PORCINA, S. A.

Sede: Montijo, lugar do Brejo do Lobo,
Alto Estanqueiro, Jardia, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2131/
961122; identificação de pessoa colectiva n.º 503764728.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2000.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 08740755

TARIPEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Ferreira de Castro, 65,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2721/
010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010618.

Certifico que, Adelino Tavares Pereira e mulher, Maria da Pie-
dade Gonçalves da Silva Pereira, casados sob o regime da comunhão
geral de bens, residentes na Rua de Ferreira de Castro, 65, em Mon-
tijo, constituem um contrato de sociedade comercial por quotas, que
se rege pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TARIPEIXE � Comércio de
Peixe, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, 65, nesta
cidade, freguesia e concelho do Montijo.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede da sociedade
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de peixe, crus-
táceos e moluscos.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e dividido em duas quotas iguais de 5000 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.
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4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um
gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 100 000 euros.

6.º

A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 11158433

PÔR DO SOL � CRECHE, L.DA

Sede: Montijo, Rua dos Correios, 20, 1.º, esquerdo,
1870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2701-
A/010504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010504.

Certifico que entre:
1.ª Sandra Isabel Ruiva Romão, casada com o segundo outorgante

no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua dos Cor-
reios, 20, 1.º, esquerdo, Montijo;

2.º Paulo Jorge Pereira da Silva, casado com a primeira outorgante
no mencionado regime de bens, e com ela residente, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas
constantes dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pôr do Sol � Creche, L.da

2 � A sede da sociedade situa-se na Rua dos Correios, 20, 1.º,
esquerdo, freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de ama e explora-
ção de estabelecimento de creche.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, tendo em vista a necessidade de suprir as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
do a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14354837

TAB � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 113, Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2720/
010602; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010613.

Certifico que entre:
1.º Tierry Lourenço da Cruz Gomes, casado com Carlinda Hen-

riques Martins da Cruz Gomes, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Praceta de Tomás da Fonseca, 4, 2.º, esquerdo,
Amora;

2.ª Ana Maria Dias de Brito Rodrigues Cruz, casada com Nuno
Alexandre Albuquerque Rodrigues Cruz, sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de São Vicente, 12, 3.º, Lisboa, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAB � Actividades Hote-
leiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, 113,
freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração, snack-bar e similares.

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14389045

BRASIPLURINVEST, S. G. P. S., L.DA

Sede: Montijo, Rua de Manuel Tiago, 113, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2717/
010604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010604.

Certifico que entre:
1.os Tiago Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, casado, resi-

dente na Rua do Professor Simões Raposo, 8, 10.º, esquerdo, em
Lisboa e Emídio Manuel da Costa Catum, casado, residente na Rua
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do Pintor Augusto Júlio, lotes 15 e 16, em Setúbal, que outorgam na
qualidade de administradores, em representação da sociedade anónima
com a firma PLURIPAR � SGPS, S. A., pessoa colectiva
n.º 502646799.

2.º Armando Ribeiro de Faria, casado, residente na Urbanização
da Portela, lote 197, 18.º, B, Loures, que outorga na qualidade de
sócio gerente, em representação da sociedade comercial por quotas
com a firma ARF � Consultoria e Gestão Empresarial, L.da, pessoa
colectiva n.º 505124416, foi constituída a sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRASIPLURINVEST, S. G. P.
S., L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Tiago, 113,
freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 400 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
298 000 euros, da sócia PLURIPAR � SGPS, S. A.; e uma outra de
102 000 euros, da sócia ARF � Consultoria e Gestão Empre-
sarial, L.da

2 � Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de 5 000 000 euros.

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, 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 dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os não sócios Paulo Al-
berto Neto Gomes Alho, casado, residente na Rua de Mário Sá
Carneiro, lote 430, Quintinha, Castelo de Sesimbra; Armando Ri-
beiro de Faria, Tiago Manuel da Nóbrega Themudo Gallego e Emí-
dio Manuel da Costa Catum, já identificados, e fiscal único, efecti-
vo, José Faustino Ferreira Lopes, revisor oficial de contas n.º 450,
casado, residente na Avenida da Quinta Grande, 28, 4.º, C, Alfra-
gide, Amadora e suplente, Norberto Virgílio Máximo de Sousa, re-
visor oficial de contas n.º 35, casado, residente na Rua das Pedralvas,
21, rés-do-chão, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
de sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14389959

LÍDIA PALHAIS � ESCOLA DE CONDUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas,
Cruzamento de Pegões, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 62/
010606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010606.

Certifico que, Lídia Rosa Paulo Saraiva Sequeira Palhais, viúva,
residente na Rua do Douro Litoral, lote 13, Montijo, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lídia Palhais � Escola de Con-
dução, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
Cruzamento de Pegões, freguesia de Pegões, concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o ensino de condução automó-
vel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

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.
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ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis ou di-
reitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14389967

CARPIN-ESTOR � CARPINTARIA E ESTORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Beja, 88, 1.º, direito,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 63/
010607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010607.

Certifico que, Paulo Jorge Marques Pereira, casado sob o regime
da comunhão geral de bens, com Maria de Lurdes Costa Silva Pe-
reira, residente na Rua da Cidade de Beja, 88, 1.º, direito, freguesia
e concelho do Montijo, constituiu a sociedade comercial unipessoal
por quotas, da qual é o único sócio, que se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpin-Estor � Carpintaria e
Estores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Beja, 88,
1.º, direito, freguesia e concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fornecimento e montagem de
carpintarias e estores, assim como o material necessário à actividade
bem como comercialização de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social desta sociedade é de 5000 euros, encontra-se in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota
de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, desde já
nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complemen-
tares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14389975

AMÉRICO BENTO & FILHO � TÁXI, L.DA

Sede: Montijo, Rua de José Joaquim Marques,
69, 1.º, direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2712/
010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010521.

Certifico que entre:
1.º Alexandre Ferreira Bento, solteiro, maior, residente na Rua de

Florbela Espanca, 10.A, Samora Correia.
2.º António Marques Barata, casado, residente na Rua do 25 de

Abril, 40, 6.º, direito, Montijo, que outorga na qualidade de pro-
curador de Gaudêncio Américo dos Santos Bento, casado com Maria
Perpétua Gonçalves Ferreira, sob o regime da comunhão de bens
adquiridos, segundo declarou, residente na Rua de Florbela Espan-
ca, 10-A, Samora Correia, foi constituída entre o primeiro outorgante
e o representado do segundo outorgante, uma sociedade comercial
por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Américo Bento & Filho � Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Joaquim Mar-
ques, 69, 1.º, direito, freguesia e concelho do Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Gaudêncio Américo dos Santos Bento;
e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Alexandre
Ferreira Bento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de um gerente.
3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.
4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Gaudêncio Américo

dos Santos Bento.
ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da soci-
edade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14388936

PRADO REAL � EMPREENDIMENTOS
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de Adriano Correia de Oliveira, 223,
Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2431/
990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504462776; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 3; números e data
das apresentações: 1, 2 e 3/010524.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/010524, averbamento n.º 1.
Exoneração de Paulo Jorge de Sousa Campos, de administrador

único, por renúncia, em 29 de Dezembro de 2000.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/010524.
Nomeação do conselho de administração, até ao fim do mandato

em curso de 1999-2002.
Presidente � Luís da Silva Ferreira, casado, residente em Mon-

tijo, Avenida de Adriano Correia de Oliveira, 223; vogais � Nuno
Miguel de Sousa Campos, solteiro, maior, residente em Setúbal, Rua
de Brancanes, 20-22 e Paulo Jorge de Sousa Campos, casado, resi-
dente em Montijo, Rua do 1.º de Dezembro, 8.
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Inscrição n.º 3, apresentação n.º 3/010524.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o n.º 2 do artigo 1.º
Sede: Avenida de Adriano Correia de Oliveira, 223, Montijo.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14355850

LARFACTOS � COMÉRCIO LAREIRAS
E ARTEFACTOS, L.DA

Sede: Montijo, Rua de Bernardo de Santareno, lote 13,
Bairro do Areias, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2429/
990709; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010523.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 4/010523.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14355825

TASSOS CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Zona Industrial do Pau Queimado,
Alto Estanqueiro, Jardia, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2360/
981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504369784;
inscr ição n . º  2 ;  número e  data  da  apresentação:  2/
010528.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto, tendo em consequência sido alterado

o artigo 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial anóni-
ma, a sua firma e constituída pela denominação de Tassos Cons-
truções, S. A., e tem a sua sede na Zona Industrial do Pau Quei-
mado, freguesia do Alto Estanqueiro, Jardia, concelho do
Montijo.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16526090
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