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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

NAGARINE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2651;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/28052001.

Certifico que entre Hermínio Martins Pereira e mulher, Maria de
Fátima Ribeiro Masgalos Pereira, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo pacto se regerá
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma NAGARINE � Construções, L.da, tem
a sua sede social em A dos Ferreiros, freguesia de Préstimos, conce-
lho de Águeda.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
compra e venda e revenda de imóveis. Comércio de materiais de
construção. Reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
9975 euros, e é formado por duas quotas iguais de 4987,5 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar e representar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

Os lucros, depois de deduzidos 5 % para a reserva legal, poderão
ser levados, total ou parcialmente a reservas, conforme deliberação
da assembleia geral.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante igual ao capital social, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
na assembleia geral que delibere o reembolso.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, em exercício, Ma-
ria de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073130

ALBERGARIA-A-VELHA

TRANSPORTES ALVES & MARQUES, L.DA

Sede: Coche, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 683/970826; identificação de pessoa colectiva n.º 503937100;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/010524.

Certifico que, por escritura de 17 de Maio de 2001, a fl. 135 do
livro n.º 285-E do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, o capi-
tal social da sociedade em epígrafe foi aumentado para 10 024 100$,
sendo 5 287 000$ por incorporação de reservas livres e 2 727 100$
em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos sócios, foi ainda rede-
nominado o capital social em 50 000 euros, e foi alterada a redac-
ção do artigo 3.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 50 000 euros, e acha-se represen-
tado por duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada,
pertencendo uma a cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2001. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12397598

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

PAINTCAR � REPARAÇÕES EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3949/010515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010515.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que entre Constantino dos Santos
Barbosa e mulher, Amélia de Sá Tavares Barbosa, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAINTCAR � Reparações em
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Cucujães,
lugar das Mangas, freguesia de Santiago de Riba Ul, concelho de
Oliveira de Azeméis.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de oficina de repara-
ção, manutenção, bate-chapas e pinturas de veículos automóveis,
compra e venda de veículos automóveis, novos e usados, comercia-
lização de peças e acessórios para os mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Constantino dos Santos Barbo-
sa e Amélia de Sá Tavares Barbosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

A assembleia geral, que aprovar as contas sociais, deliberará se
serão ou não criados fundos além dos da reserva legal, se serão ou
não distribuídos lucros e, em caso afirmativo, qual a percentagem
dos lucros a distribuir.

Disposição transitória

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957067

J. COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3947/010511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
010511.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que por António Jorge da Costa
Coelho, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Coelho, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Frei Caetano Brandão, 897, fre-
guesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer
filiais, sucursais ou agências, sem prévia autorização da assembleia
geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agente comercial de material de foto-
grafia, publicitário e didáctico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio.

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 gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
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.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16956990

EMBALAGENS ANA, DE SÍLVIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1956/880406; identificação de pessoa colectiva n.º 501960350;
data de apresentação: 010515.

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957075

A. HERNÂNI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1901/870722; identificação de pessoa colectiva n.º 501855688;
data de apresentação: 010515.

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957083

TOLDOTÉCNICA � TOLDOS E TENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2904/950808; identificação de pessoa colectiva n.º 502759100;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 5/010515.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 4 012 050$, reali-
zado em dinheiro, e subscrito por ambos os sócios, Isilda da Costa
Valente Vaz Santiago, com 2 407 230$, e Avelino de Ascenção
Moreira Vaz Santiago, com 1 604 820$, para aumento do valor
nominal das suas quotas;

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e com os demais valores
do activo constantes da respectiva escrita, é de 25 000 euros
(5 012 050$), e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 10 000 euros, do sócio Avelino de Ascenção
Moreira Vaz Santiago, e outra de 15 000 euros, pertencente à sócia
Isilda da Costa Valente Vaz Santiago.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, precedente de deliberação tomada por unanimidade, fixando-se
o seu montante global em 10 vezes o valor correspondente ao capi-
tal social.

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

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957032

FRANCISCO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 1077/770411; identificação de pessoa colectiva n.º 500644730;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 7 e 8/010515.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que:

a) A gerente Maria Isabel Henriques da Costa cessou funções, em
30 de Abril de 2001, por renúncia;

b) Foi alterado o artigo 5.º do contrato social, cuja redacção é do
seguinte teor:

5.º

A gerência da sociedade compete ao sócio Alfredo Brandão da
Silva Neves, já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos:

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957059

SUNEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3615/990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504468464;
data de apresentação: 010514.

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

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957024

ALVES DE PINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 275/600404; identificação de pessoa colectiva n.º 500310416;
data de apresentação: 010511.

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

Está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Con-
de de Pinho Oliveira. 16957016

GREENDAYS � VALORIZAÇÃO DOS LIXOS,
PROTECÇÃO DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2265/900810; identificação de pessoa colectiva n.º 502441348;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/010511.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi alterado o artigo 2.º do
contrato social, cuja redacção é a seguinte:

ARTIGO 2.º

Constitui objecto da sociedade: recolha e transporte a destino fi-
nal de resíduos sólidos urbanos e industriais; transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem; recolha selectiva de resíduos
sólidos urbanos e industriais; limpeza urbana de espaços públicos e
de vias de comunicação, varredura manual e mecânica e lavagem de
arruamentos; manutenção de espaços públicos; concepção, execução
e manutenção de espaços verdes e jardins; desobstrução de colecto-
res, limpeza e desinfecção de sarjetas; fornecimento, locação, ma-
nutenção, lavagem e desinfecção de contentores e papeleiras; ceifa
de ervas e vegetação; exploração e manutenção de aterros, estações
de transferência e ecocentros; saneamento básico.

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

Está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Adília Conde
de Pinho Oliveira. 16957008

OVAR

ALAMIRO & ROLANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 859/871211;
identificação de pessoa colectiva n.º 501906762; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/010404.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital de 10 000 000$ para
10 024 100$, com um reforço de 24 100$, totalmente subscrito e
realizado em dinheiro pelos sócios, na proporção das respectivas
quotas e em reforço das mesmas, ficando o sócio Rolando Augusto
do Couto Leite, 25 000 euros, e Alamiro Gomes Catarino,
25 000 euros, e consequente redenominação do capital social de
escudos para euros, tendo alterado parcialmente o respectivo con-
trato de sociedade quanto aos seus artigos 4.º, 6.º e 8.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado, e corresponde à soma de duas quotas de 25 000 euros cada,
uma de cada sócio.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante global
igual ao dobro do capital social que a sociedade tiver à data da deli-
beração.

8.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida em contravenção com o dis-

posto no artigo 5.º deste contrato;
d) Por falecimento de qualquer sócio.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

8 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Paula Cristina da
Silva Bastos Oliveira. 12046698

SANTA MARIA DA FEIRA

ROCHA & CASTRO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4829/960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503756830.

Certifico que em 21 de Maio de 2001, e em relação à sociedade
em epígrafe, na pasta respectiva foram depositados os documentos
relativos à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 14799812

POLEGARZINHO � VESTUÁRIO DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6751/010228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
010228.
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Certifico que entre Maria Adelina Ribeiro do Couto e marido,
Manuel de Sousa e Silva, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Polegarzinho � Vestuário de Crian-
ça, L.da, tem a sua sede na Rua do Pinhal da Beira, 4, na referida
freguesia de Fiães, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de vestuário para
bebés e crianças, atelier de costura, confecção de vestuário por medida
e actividades afins.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3750 euros, per-
tencente à sócia Maria Adelina Ribeiro do Couto, e outra de 1250 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel de Sousa e Silva.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência a gerên-

cia poderá comprar ou vender veículos automóveis, de e para a
sociedade, e assinar contratos de leasing.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo do capital social, desde que a deliberação seja
tomada por unanimidade em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida ou insolvente.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

Conferida, está conforme o original.

6 de Março de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
14827514

SÃO JOÃO DA MADEIRA

BRADALEX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1125/920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502757329;
entrega n.º 3/20010523.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

24 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09558640

RESOFLEX II � RACIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 992/900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502397985; en-
trega n.º 4/20010523.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096741

HELIOTEXTIL � ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 118/640409; identificação de pessoa colectiva n.º 500133263; en-
trega n.º 2/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096580

CÂNDIDO OLIVEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1881/20010524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20010524.

Certifico que Cândido Simão Pinto de Oliveira, casado com Alida
Pereira Couto na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e
concelho de São João da Madeira, onde é residente à Avenida do
Dr. Renato Araújo, 491, 4.º, esquerdo, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação Cândido Oliveira, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Renato
Araújo, 491, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho de São João da
Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, podendo também criar e suprimir filiais, agências ou outras
dependências.

2.º

O objecto social consiste na comercialização e representação de
calçado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio Cândido Simão Pinto de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, desde já
nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar
validamente a sociedade, em todos os actos e contratos.

5.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade, desde que sir-
vam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096563

SCHERDEL � MOLTEC � MOLAS TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 784/870723; identificação de pessoa colectiva n.º 501868879; en-
trega n.º 3/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096601

ANTÓNIO MOREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1475/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503812544;
entrega n.º 1/20010523.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

24 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096016

BRASINHA � FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1378/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503436585;
entrega n.º 1/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096571

BRASINHA � FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1378/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503436585;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/20010524.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura de que consta
a cessação de funções dos gerentes Jorge Manuel Rodrigues de Pi-
nho e Maria Helena Moreira de Paiva, em 10 de Abril de 2001, por
renúncia.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096660

BRASINHA � FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1378/950619; identificação de pessoa colectiva n.º 503436585;
inscrições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 5 e 6/
20010524.

Certifico:
1) Que se encontra depositada a escritura de que consta a designa-

ção de gerentes; designados: os sócios Ernesto Gonçalves e Rosélia
Maria da Silva Gonçalves.

Data da designação: 11 de Abril de 2001.
2) Foi aumentado o capital social de 600 000$ para 5 012 050$,

sendo o aumento de 4 412 050$, realizado em dinheiro pelos só-
cios, em reforço das suas quotas.

Certifico ainda que foi redenominado o capital e alterado parcial-
mente o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o artigo
4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social, é de 25 000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

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

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096652

COFRANCA � BAZAR, LIVRARIA, PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1067/910607; identificação de pessoa colectiva
n.º 502568615; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
7/20010524.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida, nada havendo a
partilhar e liquidar.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096679

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

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 74/680503; identificação de pessoa colectiva n.º 500217718; en-
trega n.º 4/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096628

CODIBAR � SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1438/960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503694118;
entrega n.º 5/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096610

UNIVERSIS � MICROCOMPUTADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1144/920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502804254;
entrega n.º 6/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096636

LOPES & AGUIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 415/791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500910707; en-
trega n.º 8/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096687

TAVARES DA SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1437/960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503680630;
entrega n.º 9/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096695

ARSIPEÇAS � AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1027/910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502483350;
entrega n.º 10/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096717

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

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 915/890726; identificação de pessoa colectiva n.º 502194928; en-
trega n.º 11/20010524.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096725

CORTADORIA � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 206/440425; identificação de pessoa colectiva n.º 500077614; en-
trega n.º 1/20010510.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

14 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 14780844

FLEXITEX � FÁBRICA DE TECIDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 40/650317; identificação de pessoa colectiva n.º 500117071; en-
trega n.º 1/20010525.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096750

SIACO � SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 35/630918; identificação de pessoa colectiva n.º 500246998; en-
trega n.º 7/20010524.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096644

CAFÉ ESTRELA PARRINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 709/860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501689320;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010529.

Certifico que, relativamente à sociedade supra, foi aumentado o
capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o respectivo
aumento de 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios, na pro-
porção e em reforço das suas quotas.

Certifico ainda que foi redenominado o capital social e alterado
parcialmente o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o
artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros,
correspondente a 1 002 410$, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, correspondente a 501 205$.

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

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096857

UNIVERSIS � MICROCOMPUTADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1144/920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502804254;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 2/20010524.

Certifico que foi depositada a acta n.º 10 da assembleia geral de
31 de Março de 2001, de que consta a designação dos órgãos sociais
para o exercício do ano de 2001.

Administrador único: António Joaquim de Pinho, casado.
Fiscal único efectivo: Santos Carvalho, Silva Costa & Associa-

dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Maria
Virgínia de Pinho e Silva Costa, casada; fiscal único suplente, Ledo
& Morgado, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Jorge Bento Martins Ledo, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 12096768

VALE DE CAMBRA

ANTÓNIO CARMO � MOTOS � COMÉRCIO
DE MOTOCICLOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 895/010530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010530.

Certifico que entre:
1.º António Ferreira do Carmo, natural da freguesia e concelho

de Arouca, e
2.º Sua mulher, Maria da Conceição Martins de Pinho, casados na

comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Vila Chã, concelho
de Vale de Cambra, e residente na Rua da Granja, sem número, fre-
guesia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Carmo � Motos �
Comércio de Motociclos e Acessórios, L.da, com sede nesta cidade
de Vale de Cambra, à Rua da Granja, sem número, freguesia de São
Pedro de Castelões, e durará por tempo indeterminado a contar desta
data.

2 � Por deliberação dos sócios a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local, podendo, todavia, essa transfe-
rência ser feita pela gerência desde que tenha lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Poderá também a gerência criar ou encerrar sucursais, agên-
cias ou outras formas locais de representação da sociedade, quer em
Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � Constitui seu objecto o comércio por grosso e a retalho de
motociclos, de suas peças e acessórios.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades
com o objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro, representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio António Ferreira do Carmo, e uma
do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria da Con-
ceição Martins de Pinho.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, prece-
dente deliberação tomada por unanimidade dos sócios, fixando-se o
seu montante global no dobro do montante correspondente ao ca-
pital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mento precedente deliberação dos sócios, votada por aqueles que
assumam a obrigação de efectuar os suprimentos.

ARTIGO 6.º

1 � As cessões de quotas e as correspectivas divisões são livre-
mente permitidas, desde que feitas aos sócios, seus cônjuges e des-
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cendentes; desde que feitas a estranhos só serão eficazes para com a
sociedade desde que esta preste o seu consentimento.

2 � A sociedade tem direito de preferência relativamente às ces-
sões de quotas que os sócios se proponham fazer a estranhos.

3 � Subsidiariamente, quando a sociedade não puder ou não qui-
ser exercer o seu direito de preferência, têm também os sócios esse
direito, na proporção das quotas de que forem titulares.

4 � No caso de ser exercido o direito de preferência a quota a ceder
será paga pelo valor que tiver à face do último balanço aprovado.

5 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais e sem
juros, que se vencerão de quatro em quatro meses, vencendo-se a
primeira na data da escritura pública de cessão.

ARTIGO 7.º

A gerência fica afecta aos sócios, António Ferreira do Carmo e
Maria da Conceição Martins de Pinho, sendo bastante a assinatura
de qualquer um deles, quer nos serviços de mero expediente e nos
actos de constituição de simples mandato judicial quer nos outros
actos que envolverem responsabilidade para a sociedade.

ARTIGO 8.º

A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral, e isenta de caução.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos gerentes poderá delegar, noutro gerente, com-
petência para determinados negócios ou espécie de negócios.

2 � A gerência fica com a faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Ao gerente fica vedado o uso da firma em actos e contratos que
aos negócios sociais não disserem directamente respeito, designada-
mente letras de favor, fianças, abonações e outras responsabilidades
similares.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando sejam transmitidas em consequência de processos judi-

ciais ou de qualquer modo subtraídas à livre disposição do sócio, em
termos de serem alienadas independentemente da sua vontade;

d) Em caso de divórcio, se na partilha subsequente a quota não
ficar a pertencer ao seu titular.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias a
contar da data em que a gerência ficar conhecimento dos factos que
a permitam.

3 � A contrapartida da amortização será calculada e paga nos
termos do artigo 6.º

4 � As quotas amortizadas figurarão no balanço como tais.
Posteriormente, e por deliberação dos sócios, poderão ser cria-

das, em vez delas, uma ou várias quotas destinadas a serem alienadas
a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do
artigo 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes esco-
lher, de entre si, um elemento que a todos represente enquanto se
mantiver indivisa a quota.

ARTIGO 13.º

No caso de dissolução por mútuo acordo, serão liquidatários os
sócios que no tempo o forem, os quais procederão à liquidação e
partilha dos haveres sociais conforme melhor entenderem.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, com antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não pres-
crever formalidades especiais.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Sabino Abrantes de Pina. 10643419

BEJA
BARRANCOS

O PACEU � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de D. Maria das Dores Fialho Garcia, 22,
Barrancos

Conservatória do Registo Comercial de Barrancos. Matrícula n.º 12/
960206; identificação de pessoa colectiva n.º 503592277; data:
010530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Nélson José Costa
Berjano. 01368494

OURIQUE

REVEZ & GONÇALVES � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Largo da Amoreira, Garvão, Ourique

Conservatória do Registo Comercial de Ourique. Matrícula n.º 290/
960925; identificação de pessoa colectiva n.º 503727342; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20010525.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registada a alteração
do pacto social nos seus artigos 2.º e 3.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como actividade principal o comércio a retalho
de materiais de construção e farinhas para gado, bem como a explo-
ração agrícola e pecuária, e como actividade secundária a constru-
ção de edifícios e de coberturas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de 1 002 410$, dividido em duas quotas iguais de 501 205$,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Artur Cortes Gonçalves e
Adriano Cortes Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 40 000 000$, e os
mesmos poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos a
definir em assembleia geral, sem vencimento de juros, em quais-
quer dos casos.

O texto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
de Brito Guerreiro Cristiano Mestre. 10415327

SERPA

CASA AGRÍCOLA JOSÉ BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 124/890303;
identificação de pessoa colectiva n.º 502116218; data da entrega e
depósito dos documentos: 30052001.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes
ao ano de 2000.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes de
Sousa. 07229100
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BRAGA
AMARES

RAMOS, PEREIRA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 445/
010329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/29042001.

Certifico que entre Manuel Ramos Xavier Pereira, casado com
Constança das Dores Guimarães e Sousa na comunhão de adquiridos,
José Carlos Xavier Pereira, casado com Cristina Maria Pinheiro Vieira
na comunhão de adquiridos, e Mário Veloso Pereira Cardoso, soltei-
ro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramos, Pereira & Cardoso, L.da,
e tem a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Figueiredo, conce-
lho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 500 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
8500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeados ge-
rentes todos os sócios.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569355

AUTO-RABADENSE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 444/
010329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/29032001.

Certifico que entre Domingos Gomes da Costa, casado com Maria
de Lurdes Silva Costa na comunhão de adquiridos, Francisco da Silva
Gomes, casado com Maria de Lurdes Fontes Costa na comunhão de
adquiridos, e Paulo Manuel da Silva Gomes, casado com Maria da
Conceição Duarte Gomes na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto-Rabadense � Comércio e
Reparação de Veículos Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar
de Rabadas, freguesia de Prozelo, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

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

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 25 000 euros,
dividido em três quotas, uma do valor nominal de 13 000 euros,
pertencente ao sócio Domingos Gomes da Costa, e outras duas iguais
do valor nominal de 6000 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 � Os sócios realizaram apenas 50% do valor das suas quotas,
no montante de 12 500 euros, devendo dar entrada na caixa social
com os restantes 50% no prazo de um ano a contar de hoje.

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569347

CLINIAMARES � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DE AMARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 446/
010403; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/03042001.
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Certifico que entre Artur Jorge Ramalho Fernandes, solteiro,
maior, e Dolores Isabel Pregueiro Antunes, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLINIAMARES � Clínica de
Medicina Dentária de Amares, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Martim Moniz, edifício Exposto, salas 17 e 23, 2.º, freguesia de Santa
Maria de Ferreiros (Feira Nova), concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em medicina dentária e odon-
tologia.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio a quem não sucedam herdeiros legitimá-

rios.
ARTIGO 7.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectua-
da pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo soci-
al por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569339

TALACESSÓRIOS, COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 265/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503679232; data da
apresentação: 24 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 1997.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590028

TALACESSÓRIOS, COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 265/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503679232; data da
apresentação: 24 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590036

TALACESSÓRIOS, COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 265/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503679232; data da
apresentação: 24 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590044

TALACESSÓRIOS, COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 265/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503679232; data da
apresentação: 24 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590010

TRANCAR � PRODUTOS E SERVIÇOS
DE SEGURANÇA MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 464/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 504145150; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/22052001.

Certifico que foi alterado o n.º 1 do artigo 2.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 3/010522.
Alteração parcial do pacto:
Alterado o n.º 1 do artigo 2.º
Sede: lugar da Palmeira, freguesia de Barreiros, concelho de Amares.

Está conforme o original.

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

30 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569312
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MÁRMORES CENTRAIS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 162/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443413; data da
apresentação: 23 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria Vieira
da Silva Sousa Pereira. 08569266

PORTICO � ROCHAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 293/
970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503390119; data da
apresentação: 22 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria Vieira
da Silva Sousa Pereira. 08569240

TRANSPORTES CENTRAIS DE AMARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 463/
010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
21052001.

Certifico que entre Manuel Fernando Vieira da Silva, casado com
Maria Emília Malhadas Candeias na comunhão de adquiridos, Do-
mingos Júlio da Silva, casado com Elvira de Jesus Maia de Carvalho
na comunhão de adquiridos, Alberto António da Silva, casado com
Maria Celeste Marques da Silva na comunhão de adquiridos, e Ma-
nuel Abílio Almeida Pereira, casado com Maria Alzira Carvalho, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Centrais de Amares,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Vista, apartado 24, freguesia e
concelho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e man-
ter sucursais e outras formas de representação social, quer no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 62 500 euros, dividido em quatro quotas, uma de 25 000 eu-
ros, do sócio Manuel Fernando Vieira da Silva, e três iguais de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Domingos
Júlio da Silva, Alberto António da Silva e Manuel Abílio Almeida
Pereira.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reembol-
sados prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social então em vigor, desde que
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar que os lucros apurados em cada
balanço, depois de retirada a percentagem para o fundo de reserva
legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte, destinando-os à
criação de provisões ou de reservas especiais.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, conforme for fixado em assem-
bleia geral, são deferidas aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Domingos Júlio
da Silva e Manuel Abílio Almeida Pereira.

3 � Para vincular a sociedade, nos seus actos e contratos, são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
só gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda e
aluguer de veículos automóveis, designadamente contratos de lea-
sing ou locação financeira de veículos automóveis e móveis, tomar
de arrendamento quaisquer locais e ainda compra de bens imóveis
para a sociedade.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fi-
anças, letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, bem como entre
estes e os seus descendentes.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência, em primeiro lugar, ficando reservado esse
direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade con-
tinuará com os herdeiros do falecido ou o representante legal do
interdito, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos repre-
senta na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquida-
tários, ficando desde já determinado que se algum pretender ficar
com os bens sociais serão estes licitados entre eles, verbalmente, e
adjudicados ao que maior vantagem oferecer em preço e forma de
pagamento.

ARTIGO 9.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;
c) Em caso de insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer

sócio; e
d) Se qualquer sócio, por si ou por interposta pessoa ou associado

com outras pessoas, passar a exercer, sem autorização da sociedade,
qualquer actividade semelhante, ou, por qualquer modo, concorrente
com a sociedade.

2 � A amortização produz todos os seus efeitos desde a delibera-
ção social respectiva, e será feita pelo valor da quota determinado
segundo o último balanço aprovado, sendo o pagamento efectuado
consoante o que for deliberado em assembleia geral, salvo se a lei
estipular outros valores ou prazos.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08579199

TRANSPORTES NOGUEIRA MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 197/
920922; identificação de pessoa colectiva n.º 502842750; data da
apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria Vieira
da Silva Sousa Pereira. 08578672
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TRANSPORTES DE MERCADORIAS RENDUFENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 112/
860129; identificação de pessoa colectiva n.º 501613510; data da
apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relativas
ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria Vieira
da Silva Sousa Pereira. 08578834

PINTURAS PINHEIRO � J. F. PINHEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 460/
010508; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/08052001.

Certifico que José de Freitas Pinheiro, casado com Marcelina de
Lurdes Pinheiro Marques, constituiu a sociedade unipessoal em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinturas Pinheiro � J. F. Pinheiro,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Passos, freguesia e
concelho de Amares.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pin-
tura, polimentos e assentamento de soalhos, indústria de construção
civil e obras públicas e comércio de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A representação e administração da sociedade cabem ao próprio
sócio.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569215

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DE AMARES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 2/831123;
identificação de pessoa colectiva n.º 501101144; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/10052001.

Certifico que o teor da inscrição n.º 6 é o seguinte:
6 � Apresentação n.º 1/010510.
Nomeação da direcção e fiscalização para o triénio de 2001-2003.
Direcção � efectivos: Paulo Rebelo Barbosa de Macedo, José

Lopes Gonçalves Barbosa e Joaquim Almeida Rodrigues; substitutos:
António Cândido Xavier, Manuel José Almeida Silva Afonso e An-
tónio Augusto Freitas Lima.

Conselho fiscal � efectivos: Ana Maria Silva Gonçalves Andrade,
Manuel Joaquim Gonçalves Sepúlveda Faria e Américo José Oliveira
Arantes, viúvo; suplentes: Alberto Ribeiro Almeida, José Carlos Faria
da Costa e José Manuel Barbosa de Macedo.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08569053

CONSTRUÇÕES A. C. BARROS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 466/
010523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/23052001.

Certifico que entre António da Costa Barros, casado com Maria
da Conceição Fernandes da Silva na comunhão geral de bens, Antó-
nio Boaventura Fernandes de Barros, casado com Maria de Fátima
Oliveira Cerqueira na comunhão de adquiridos, e Vítor Manuel Fer-
nandes de Barros, casado com Teresa de Jesus Pinheiros Antunes de
Barros na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções A. C. Barros & Fi-
lhos, L.da, e tem a sua sede no lugar do Sertão, 63, freguesia de Fer-
reiros, concelho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e man-
ter sucursais e outras formas de representação social, quer no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 3000 euros, per-
tencente ao sócio António da Costa Barros, e duas iguais de 1000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios António Boaventura
Fernandes de Barros e Vítor Manuel Fernandes de Barros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reembol-
sados prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do capital social então em vigor, desde que
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar que os lucros apurados em cada
balanço, depois de retirada a percentagem para o fundo de reserva
legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte, destinando-os à
criação de provisões ou de reservas especiais.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, conforme for fixado em assem-
bleia geral, são deferidas aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade, nos seus actos e contratos, são

necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sempre uma delas
a do gerente António da Costa Barros. Para os actos de mero expe-
diente é suficiente a assinatura de um só gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a celebração de con-
tratos de leasing ou locação financeira de veículos automóveis e
móveis, celebrar contratos de factoring, franchising, tomar de
arredamento quaisquer locais e ainda tomar ou dar de trespasse quais-
quer estabelecimentos; comprar, vender e permutar móveis ou imó-
veis e veículos automóveis; e contrair empréstimos, sob qualquer
forma, em qualquer instituição de crédito, dando em garantia quais-
quer bens da sociedade.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fi-
anças, letras de favor e outros actos semelhantes.

6 � É proibido aos gerentes exercerem qualquer outra actividade
concorrente com a do objecto desta sociedade, constituindo tais actos
ou actuações violações graves dos seus deveres sociais.

7 � A exclusão de um sócio, nos casos e situações previstas nos
números anteriores e na lei, dá-se por simples deliberação da maio-
ria qualificada de três quartos dos votos.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, bem como entre
estes e os seus descendentes.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
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direito de preferência, em primeiro lugar, ficando reservado esse
direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade con-
tinuará com os herdeiros do falecido ou o representante legal do
interdito, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos repre-
senta na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquida-
tários, ficando desde já determinado que se algum pretender ficar
com os bens sociais serão estes licitados entre eles, verbalmente, e
adjudicados ao que maior vantagem oferecer em preço e forma de
pagamento.

ARTIGO 9.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;
c) Em caso de insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer

sócio;
d) Se qualquer sócio, por si ou por interposta pessoa ou associado

com outras pessoas, passar a exercer, sem autorização da sociedade,
qualquer actividade semelhante, ou, por qualquer modo, concorrente
com a sociedade;

e) Se em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens, na
partilha, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio.

2 � A amortização produz todos os seus efeitos desde a delibera-
ção social respectiva, e será feita pelo valor da quota determinado
segundo o último balanço aprovado, sendo o pagamento efectuado
consoante o que for deliberado em assembleia geral, salvo se a lei
estipular outros valores ou prazos.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08579202

BARCELOS

ANGELINA & ESTER � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Seixomil, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3974/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Maria
Angelina de Castro Pereira Caldas, casada com Alberto Jorge Fer-
nandes Caldas na comunhão de adquiridos, e Maria Ester dos Santos
Veiga Martins, casada com Luís António Oliveira Martins na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Angelina & Ester � Confecções, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Seixomil, da freguesia de
Campo, do concelho de Barcelos.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser transferida para outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e, bem assim, serem criadas sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário exterior em
série.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo
uma a cada uma das sócias, Maria Angelina de Castro Pereira Caldas
e Maria Ester dos Santos Veiga Martins.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital da mesma sociedade por deliberação tomada por una-
nimidade de todo o capital social, e os sócios podem fazer volunta-
riamente à sociedade os suprimentos de que ela carecer, nos termos
e condições estabelecidos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence aos gerentes, sócios ou não
sócios.

1 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias, Maria Ange-
lina de Castro Pereira Caldas e Maria Ester dos Santos Veiga
Martins.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Para os actos de mero expediente é suficiente só a assinatu-
ra de um gerente.

4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os de comprar, ven-
der e permutar quaisquer bens móveis, incluindo veículos automó-
veis, e a celebração de contratos de locação financeira ligados à
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre;
nos restantes casos, carecem do consentimento prévio da sociedade
e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito
de preferência na cessão.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966948

MANUEL A. CUNHA BARBOSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Quiraz, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3975/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Manuel
António da Cunha Barbosa e mulher, Berta Susana Alves São Bento
Coelho Gonçalves Barbosa, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel A. Cunha Barbosa � Confec-
ções, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Quiraz, na freguesia de
Roriz, do concelho de Barcelos.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser transferida para outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, e, bem assim, serem criadas sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios, Manuel António da Cunha Barbosa e Berta
Susana Alves São Bento Coelho Gonçalves Barbosa.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até 20 ve-
zes o capital social, por deliberação tomada por unanimidade de todo
o capital social, e os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, nos termos e condições estabelecidos em assem-
bleia geral.
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ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade pertencem à ge-
rência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel António da
Cunha Barbosa.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um só gerente.

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os de comprar, ven-
der e permutar quaisquer bens imóveis ou móveis, incluindo veículos
automóveis, e a celebração de contratos de locação financeira liga-
dos à respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre;
nos restantes casos, carecem do consentimento prévio da sociedade
e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito
de preferência na cessão.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966956

SIMÕES & COSTA, L.DA

Sede: Vilar, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3976/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Pau-
lo Jorge da Silva Simões e mulher, Maria Alice Mano da Costa,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Simões & Costa, L.da

2.º

A sede social é no lugar de Vilar, freguesia de Roriz, concelho de
Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

3.º

O objecto social é corte e confecção de artigos de vestuário em
série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada um dos sócios, Paulo Jorge da Silva Simões e Maria Alice
Mano da Costa.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 30 vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeadas gerentes os sócios, Paulo Jorge da
Silva Simões e Maria Alice Mano da Costa.

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
3 � Estão compreeneidos nos poderes de gerência os poderes para

comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e cessão de quotas são livremente permitidas entre só-
cios; nos restantes casos, mesmo gratuitas, dependem do prévio
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo, fica reservado o direito de preferência
na cessão.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966964

DANTAS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Cachada, Tamel (São Veríssimo), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3977/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Gra-
cinda Maria Rodrigues Dantas Abreu, casada com José Luís Ferreira
de Abreu na comunhão de adquiridos, e Maria da Conceição Rodri-
gues Gonçalves, casada com José Carlos da Silva Coelho na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Dantas & Gonçalves, L.da

2.º

A sede social é no lugar da Cachada, freguesia de Tamel,
São Veríssimo, concelho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

3.º

O objecto social é corte e confecção de artigos de vestuário em
série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada uma das sócias, Gracinda Maria Rodrigues Dantas Abreu e
Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 30 vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeados gerentes as sócias, Gracinda Ma-
ria Rodrigues Dantas Abreu e Maria da Conceição Rodrigues Gon-
çalves.

1 � Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes, excepto nos actos de mero expediente, em que basta
a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam compreendidos nos poderes de gerência os poderes para
comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios; nos restantes casos, mesmo gratuitas, dependem do prévio
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo, fica reservado o direito de preferência
na cessão.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966930



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 148 � 28 de Junho de 200113 770-(18)

CONCEIÇÃO RIBEIRO, L.DA

Sede: Barreiro, lote 1, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3980/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Maria
da Conceição Mano Pereira Ribeiro e marido, José Manuel Miranda
Ribeiro, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Conceição Ribeiro, L.da, e tem a
sua sede no lugar do Barreiro, lote 1, freguesia de Abade de Neiva,
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos e
vestuário em malha e sua comercialização.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Mano Pereira
Ribeiro, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao
sócio José Manuel Miranda Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867796

TROPICALBOR � BORDADOS, L.DA

Sede: Igreja, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3967/
20010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
16052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre
Zacarias Barbosa de Sousa, casado com Maria Cândida Sousa Vieira
na comunhão de adquiridos, e Domingos de Sousa Barbosa, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade, que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TROPICALBOR � Bordados,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Campo, con-
celho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
bordados, sua importação e exportação.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
37 500 euros, pertencente ao sócio Zacarias Barbosa de Sousa, e
outra do valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio Do-
mingos de Sousa Barbosa.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante igual ao dobro do capital social exis-
tente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867842

AUTO ISMAEL, L.DA

Sede: Meio Mundo, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3968/
20010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
16052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Is-
mael da Silva Lopes e mulher, Anabela Fernandes da Rocha, casados
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, cujos esta-
tutos são do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Ismael, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Meio Mundo, freguesia de Várzea, concelho de
Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

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

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867850

ISABEL MARQUES � CONFECÇÃO DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Alheira, Alheira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3979/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Isa-
bel Maria Oliveira Marques e marido, Baltasar Gonçalves da Silva,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Isabel Marques � Confecção de Ar-
tigos de Vestuário, L.da

2.º

A sede social é no lugar de Alheira, freguesia de Alheira, conce-
lho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

3.º

O objecto social é: confecção de artigos de vestuário exterior em
série.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um
dos sócios, Isabel Maria Oliveira Marques e Baltasar Gonçalves da
Silva.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, ficando desde já nomeados gerentes os sócios, Isabel Maria
Oliveira Marques e Baltasar Gonçalves da Silva.

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado

em assembleia geral.
7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios; nos restantes casos, mesmo gratuitas, dependem do prévio
consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo, fica reservado o direito de preferência
na cessão.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966999

CARVALHO & DIAS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2020/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502713216; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data das apre-
sentações: 31 e 32/17052001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, por comu-
nicação de 27 de Abril de 2001, cessou as funções de gerente Ave-
lino Gomes de Carvalho, foi efectuado um aumento de capital de
602 410$ em dinheiro, e alterados os n.os 1 e 2 do artigo 1.º, artigo
3.º, n.os 1 e 2 do artigo 5.º e artigo 7.º, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Joaquim Dias, L.da

2 � A sua sede é no lugar do Regato, freguesia da Várzea, conce-
lho de Barcelos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, ambas do sócio
Joaquim Pereira Dias.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbem
à gerência.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 vezes o capital social.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966980

RODRIGUES GOMES & FILHOS, L.DA

Sede: Balão, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3978/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Manuel
Gomes da Silva e mulher, Margarida Maria Rodrigues Martins, casa-
dos na comunhão de adquiridos, Alexandre Tiago Martins Gomes,
solteiro, maior, e Catarina Eduarda Martins Gomes, solteira, me-
nor, foi constituída a sociedade, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Rodrigues Gomes & Filhos, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Balão, freguesia de Moure, con-
celho de Barcelos.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como es-
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tabelecer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no País ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto indústria de construção civil, com-
pra e venda de propriedades imobiliárias e administração de bens
próprios de reservas e fruição.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por quatro quotas, sendo uma de 2000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Gomes da Silva, e três iguais de
1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Margarida Ma-
ria Rodrigues Martins, Alexandre Tiago Martins Gomes e Catarina
Eduarda Martins Gomes.

2 � Por deliberação unânime de todos os sócios poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global de 50 000 eu-
ros.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
das ou não, competem aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Manuel Gomes
da Silva e Margarida Maria Rodrigues Martins.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
necessária a intervenção de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sócios
não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966972

SOARES & CARVALHO, L.DA

Sede: Lagoa Negra, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3973/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Manuel
Amaro Soares Martins e mulher, Fernanda Maria Miranda Carva-
lho, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade,
que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Soares & Carvalho, L.da, tem a sua
sede no lugar de Lagoa Negra, freguesia de Barqueiros, do concelho
de Barcelos.

§ único. A sociedade poderá criar filiais, agências, sucursais ou
outras formas de representação, onde e quando julgar conveniente,
e transferir a sede social para outros locais do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

2.º

O seu objecto é confecção de outro vestuário exterior em série;
comércio a retalho de vestuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Amaro Soares Mar-
tins e Fernanda Maria Miranda Carvalho.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, e
é representada, em juízo e fora dele, activa e passivamente, desig-

nadamente adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis para a socie-
dade, alienar, onerar, dar de aluguer ou arrendar quaisquer bens mó-
veis ou imóveis ou estabelecimentos da sociedade, incluindo veícu-
los automóveis, e celebrar contratos de leasing mobiliário com a
assinatura de qualquer um dos gerentes.

2 � É expressamente proibido à gerente obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos restantes
sócios, tendo esta preferência, em primeiro lugar, e a seguir a ela os
restantes sócios não cedentes.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14966921

IRMÃS BORGES � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Justamonte, Bastuço (São João), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3970/
20010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
16052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Su-
sana Borges Ferreira Araújo, casada com Joaquim Manuel Silva Araújo
na comunhão de adquiridos, e Maria de Lurdes Borges Ferreira, ca-
sada com José Alberto Cardoso Freitas na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãs Borges � Confecções, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Justamonte, freguesia de Bastuço (São
João), concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção a feitio de ar-
tigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante igual ao dobro do capital social exis-
tente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambas as sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867753

ABRAÃO SILVÉRIO & REGO, L.DA

Sede: Santa Marinha, Quintiães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3972/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
17052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre Abraão
Silvério Martins do Rego e mulher, Maria de Lurdes da Silva Olivei-
ra do Rego, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abraão Silvério & Rego, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Santa Marinha, freguesia de Quintiães,
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil. Confecção a feitio de artigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante igual ao dobro do capital social existen-
te à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua repre-
sentação, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867770

FARIA & BRITO, L.DA

Sede: Salgueirós, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3969/
20010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
16052001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre José
Manuel Bouça Faria e mulher, Almira Brito Faria, casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faria & Brito, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Salgueirós, freguesia de Cristelo, concelho de Bar-
celos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção e comerciali-
zação de artigos de vestuário.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 14867745

BRAGA

CONSTRUÇÕES IRMÃOS OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2274; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501697357; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 2/010503.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 7 500 000$ para 10 024 100$, redenominado para
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50 000 euros e foi alterado o pacto quanto aos artigos 1.º e 3.º, fi-
cando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Irmãos Oliveira, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Quinta da Barra, 10, rés-do-chão, freguesia
de Nogueira, deste concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12887340

SEMIN � INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3220; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502479663; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 12 e inscrição n.º 14; números e datas das apresentações:
64/010216 e 20/010511.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 10 de
Janeiro de 2001, cessou funções a Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas António Pimpão & Maximino Mota, por re-
núncia.

Mais certifico que, por deliberação de 15 de Janeiro de 2001,
foram designados os seguintes órgãos sociais para o biénio de
2001-2002:

Administrador único: Daniel Pedro Sousa Gonçalves, casado.
Fiscal único efectivo: Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Gaspar Vieira de
Castro, revisor oficial de contas.

Fiscal suplente: Armindo Costa & Serra Cruz, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Armindo Fernando Cos-
ta, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 15 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11770457

GREEN � PUBLICIDADE DE EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6267; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 19 e 20/010426.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 27 de
Março de 2001, cessou funções o gerente Carlos Tomé Gaspar de
Barros Queirós, tendo na mesma data sido designado o novo geren-
te Ruy Alberto Gouveia Ferreira e Vieira, casado.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900877

JUPITRANS TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7343; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 8/010426.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que, por delibe-
ração de 24 de Abril de 2001, foram designados gerentes o sócio
Júlio da Silva Pinheiro, casado, e José Júlio Coelho Dias Barbosa,
solteiro, maior.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900800

BARROS & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6270; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504304330; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 4/010322.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 1 002 410$ para 10 024 100$, redenominado para
50 000 euros e foi alterado o pacto quanto aos artigos 2.º, 3.º e 6.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade de contabilidade,
auditoria excepto a reservada aos revisores oficiais de contas e con-
sultoria económica e financeira; elaboração de estudos de mercado e
sondagens de opinião. Actividades de consultoria, orientação ou
assistência operacional às empresas ou organismos em matérias tais
como: relações públicas e de comunicações interna ou externa, pla-
neamento, organização, controlo, informação e gestão. Importa-
ção, exportação e comercialização de artigos de vestuário, calçado
e marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 50 vezes o capital social.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11760087

CORTARTE � INDÚSTRIA DE CORTANTES GRÁFICOS
E CLICHÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4855; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503539457; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 76/010405.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
parcialmente o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CORTARTE � Indústria de
Cortantes Gráficos e Clichés, L.da, e tem a sua sede na Rua de José
Augusto Vieira, 27, freguesia de Lomar, concelho de Braga.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12896004

INDEPENTEX (PORTUGAL) � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4865; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503558907; averbamento n.º 3 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/010508.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 15 de
Março de 2001, cessou funções o gerente Lourenço Manuel de Al-
buquerque d�Orey, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11770023

FERREIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2775; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502076240; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 5/010502.
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Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as suas contas aprovadas em 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901440

MÓVEIS COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2268; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501687432; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 33/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 12 de
Fevereiro de 2001, cessou funções o gerente António José da Silva
Magalhães, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11764040

CAFÉ BRAGABAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4764; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503501379; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 37/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 24 de
Fevereiro de 1999, cessou funções a gerente Isabel Maria Frazão
Duarte Pereira Barbosa, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901466

DOBLE FACE � INDÚSTRIA MOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5832; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504103059; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 28/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 12 de
Fevereiro de 2001, cessou funções o gerente António José da Silva
Magalhães, por renúncia.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11764023

LA ESTÉTICA E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5459; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503888559; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 28/010403.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as contas aprovadas em 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12886009

DECORAÇÕES FERNANDA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6060; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504260839; inscrições n.os 3 e 4;
números e data das apresentações: 32 e 33/010128.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 30 de
Setembro de 2000, foi designado secretário Joaquim Jorge de Carva-
lho Martins.

Mais certifico que a mesma foi dissolvida e as contas aprovadas
em 30 de Setembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 10626018

J. A. BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4818; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503524352; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 22 e
25/010508.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 29 de
Março de 2001, cessou funções o gerente João Carlos da Silva Fer-
reira, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo
1.º, artigo 3.º e n.os 2 e 3 do artigo 4.º, ficando com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. A. Brito, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Barros, 37, freguesia de Gualtar, concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo, é de 1 000 000$, dividido em duas
quotas, sendo uma de 740 000$, pertencente ao sócio António José
de Brito, e uma de 260 000$, pertencente à sócia VIANTONI �
Comércio de Vestuário, L.da

ARTIGO 4.º
1 � (Mantém-se.)
2 � São gerentes da sociedade o sócio António José Azevedo de

Brito e Paula Gabriela Gonçalves Mendes de Brito, já nomeados
gerentes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura do gerente António José Azevedo de Brito.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901539

GABRIEL GOMES ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2131; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501507175; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 31 e
33/010409.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 5 de Ja-
neiro de 2001, cessou funções o gerente António da Costa Araújo,
por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital de 600 000$ para
1 002 410$, tendo sido redenominado para 5000 euros, tendo, em
consequência do aumento, alterado o artigo 4.º, ficando com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 4002 euros e 40 cênti-
mos e outra de 997 euros e 60 cêntimos, pertencentes à sócia Ma-
ria Rosa Gomes Faria.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900095

VIDRARIA BRACARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3221; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502394501; averbamento n.º 1 à ins-
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crição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 46 e
47/010403.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 10 de
Janeiro de 2001, cessou funções a gerente Maria Luísa Gonçalves
Rodrigues Maia, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o pacto quanto ao
artigo 3.º e § 1.º do artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, e
corresponde à soma de três quotas, sendo titular de uma com o valor
nominal de 10 000 000$, o sócio José Manuel Pereira Maia, titular
de uma com o valor nominal de 7 000 000$, o sócio Diamantino
Rodrigues Maia, e titular da outra quota com o valor nominal de
3 000 000$, a sócia Andreia Catarina Rodrigues Maia.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, competem aos sócios José Manuel
Pereira Maia e Diamantino Rodrigues Maia, já designados gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11766000

IMPERMINHO � IMPERMEABILIZAÇÕES DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3902; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502943106; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 15/010402.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
parcialmente o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigos 2.º e
4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMPERMINHO � Im-
permeabilizações do Minho, L.da, e tem a sua sede na Rua de José
Antunes Guimarães, 166, freguesia de Gualtar, concelho de Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução de obras de isola-
mento térmico, acústico, vibrático e impermeabilização de edifícios
e empreitadas de obras públicas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria Begoña Correa Veiga, que desde já fica nomea-
da gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção da gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11765925

ASSURFIN � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7011; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504652230; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 3/010402.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as contas aprovadas em 28 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11765909

CLAGEST � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5514; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503915700; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamentos
n.os 3 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentações: 42/010502, 1/010503 e 43 e 44/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 21 de
Outubro de 1997, cessaram funções os gerentes Daniel Jorge Reis
Lima Freitas e José Manuel da Costa Vieira, por renúncia, e, em
24 de Outubro do mesmo ano, os gerentes Fernando Jorge Peixoto
Dias e Francisco José Russel Sampaio, todos por renúncia.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o pacto quanto ao
n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CLAGEST � Mate-
riais de Construção, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de
Pintancinhos, pavilhão E-4, freguesia de Palmeira, concelho de Braga.

2 � [�]
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de cinco quotas iguais do valor no-
minal de 80 000$, pertencentes ao sócio António Quintas Veiga.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901474

PEÕES � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5293; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503800430; inscrição n.º 9; número
e data da apresentação: 43/010403.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
o pacto quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, aditando-lhe o n.º 4,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
um ou mais gerentes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � Para obrigar e representar a sociedade em todos os actos e
contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � [�]
4 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da

mesma para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12885991

GRAÇAFIL � FIAÇÃO DE LÃ E MISTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5508; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503936472; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 41/010504.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte registo:

Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 41/010504.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2001-2004.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 148 � 28 de Junho de 2001 13 770-(25)

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.
Conselho de administração: presidente, Roland Poulet, casado;

administradores: Philippe Bayet, casado, e Maria Dolores Macedo
Gonçalves de Magalhães Patrício, casada.

Fiscal único: efectivo, Bernardes, Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Hermínio
António Paulos Afonso, casado, revisor oficial de contas; fiscal
suplente, Manuel Heleno Sismeiro, casado, revisor oficial de contas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900788

LATINO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7463; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501642277; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010430.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma
deslocou a sede para o Parque Industrial de Adaúfe, lote D-4, Adaúfe,
Braga.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901423

LARPLACE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6595; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504674153; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 33 e
34/010423.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 23 de
Abril de 2001, cessou funções a gerente Margarida da Silva Oliveira
Antunes, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o pacto quanto aos
n.os 1 e 2 do artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Manuel da Mota Antunes, que se mantém na gerência.

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

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12887315

BACO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6277; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504358677; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 27 e
30/010412.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 22 de
Fevereiro de 2001, cessou funções a gerente Florinda Andreia Pe-
reira de Almeida Pires Coelho, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado totalmente o pacto, que fica a reger-
-se pelo seguinte articulado:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BACO � Instalações Eléctricas
e de Telecomunicações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Edgardo Sá Malheiro, 45, 3.º, R, freguesia de Ferreiros, deste conce-
lho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalações eléctricas e de telecomuni-
cações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12895997

TÁXI CARVALHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7430; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 41/010426.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
parcialmente o pacto quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Francisco da Costa Carvalho, que se mantém na
gerência.

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

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901180

DECORJÁ � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6989; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 49/010410.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, por delibera-
ção de 26 de Julho de 2001, foi designada gerente Maria Helena
Sequeira Passos Moreira Faísca, casada, pelo período que vai de 1 de
Agosto de 2000 a 1 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900150

GASBRAGA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2737; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502040521; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010423.
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Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 28 de
Março de 2001, cessou funções o gerente José Augusto Costa Lopes
de Sá, por renúncia.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900559

MÓVEIS MINHO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1213; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500611475; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 26/010424.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 31 de
Março de 2001, cessou funções o gerente Manuel Correia Fernan-
des, por renúncia.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900575

FRANCISCO JOSÉ MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1121; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500119783; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010427.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 6 de Abril
de 2001, cessou funções o gerente José Torres Machado, por re-
núncia.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901121

COSTA & GOMES CARVALHO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4859; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503564354; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 6/010411.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o registo dos órgãos sociais, cujo teor é o seguinte:

Inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 6/010411.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2001-

-2003.
Data da deliberação: 10 de Fevereiro de 2001.
Administrador único: Joaquim da Costa Carvalho, casado.
Fiscal único: efectivo, Armindo Fernandes da Costa, casado, revi-

sor oficial de contas; suplente, Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Galvão Pi-
res, casado.

 A Conservadora Auxiliar, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900192

BRAGUITRAVEL, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6958; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501642277; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010420.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma
deslocou a sede para Padre Ricardo da Rocha, 42, 7.º, direito, Braga
(São Vítor).

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900494

D. QUIXOTE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4934; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503594733; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 40/010418.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as suas contas aprovadas em 31 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900362

A. & P. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6579; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 17, 18 e 19/010323.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 2 de Ja-
neiro de 2001, cessaram funções os gerentes António de Araújo
Pinto, Amadeu Nuno de Araújo Pinto e António Rodrigues da Silva,
por renúncia.

Mais certifico que foi designado gerente José Carvalho de Olivei-
ra, casado.

Certifico, ainda, que a mesma deslocou a sede para a Rua do Raio,
Centro Comercial do Rechicho, loja 4, cave, Braga (São José de São
Lázaro).

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11765054

EUROMINHO � HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5069; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 9/010419.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida, encontrando-se em liquidação.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900397

TADIMTINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6567; ins-
crições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 12 e 13/010416.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, por delibera-
ção de 25 de Dezembro de 2000, foi designado secretário da socie-
dade Joaquim Jorge de Carvalho Martins Barbosa, casado, pelo pe-
ríodo de seis meses a contar de 25 de Dezembro de 2000.

Mais certifico que a mesma foi dissolvida e as suas contas apro-
vadas em 25 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900028

BRÁGUAS � EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3961; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502999942; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 34/010427.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi redeno-
minado o capital social de 30 000 000$ para 149 639,37 euros, e
alterado o pacto quanto aos artigos 3.º e 7.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639 euros e 37 cêntimos, dividido em duas quotas: uma do va-
lor nominal de 99 759 euros e 58 cêntimos, pertencente ao sócio
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António Moreira Teixeira, e outra do valor nominal de 49 879 eu-
ros e 79 cêntimos, pertencente à sócia Júlia Fernanda Marques
Carneiro.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
da gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá, por unanimidade, nomear gerentes es-
tranhos à mesma.

4 � A gerência da sociedade cabe ao sócio António Moreira
Teixeira, que mantém o cargo.

5 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

6 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Alugar, vender ou trocar viaturas automóveis ou máquinas para

e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento imóveis e por trespasse ou cessão de

exploração quaisquer estabelecimentos comerciais para e da socie-
dade.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901148

CAFÉ SNACK-BAR CANOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3519; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502680652; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 6/010417.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 1 002 410$, redenominado para
5000 euros, tendo, em consequência do aumento, alterado o artigo
2.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios João Fernandes e Maria Odete Paredes Fernandes.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900311

BRÁGUAS � EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4378; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503298298; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 44/010427.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
totalmente o pacto social, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma A. G. M. � Combustíveis e Lubri-
ficantes, L.da, e tem a sua sede no lugar do Agrelo, lote E-2, na
freguesia de Nogueira, do concelho de Braga.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe por deliberação do
conselho de gerência.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de combustíveis e
lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, dividido em cinco quotas, pertencendo uma de
7 500 000$ e outra de 5 000 000$, ao sócio Joaquim de Barros
Rodrigues, uma de 12 500 000$, ao sócio António Fernando Gomes

de Barros Rodrigues, uma de 12 500 000$, ao sócio António Jorge
Gomes de Barros Rodrigues, e uma de 12 500 000$, ao sócio Carlos
Manuel Gomes de Barros Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, apenas é livremente
permitida entre sócios.

2 � A cessão de quotas, gratuita ou onerosa, a pessoas ou entida-
des não contempladas no número anterior depende do prévio con-
sentimento da sociedade, ficando atribuído o direito de preferência
na aquisição da quota, em primeiro lugar, à sociedade e, em segundo
lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

Fica proibido aos sócios dar qualquer quota ou parte dela em ga-
rantia ou caução de alguma obrigação sem prévio consentimento da
sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade, nos ca-
sos seguintes:

a) Quando obtiver o consentimento do respectivo titular;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido e, sendo pessoa

colectiva, se dissolver ou ficar sujeita a gestão controlada ou a qual-
quer outra forma de recuperação de empresa;

c) Quando o sócio titular da quota falecer;
d) Se a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma,

sujeita a arrematação ou venda em processo judicial, administrativo
ou fiscal e, havendo oposição ao respectivo procedimento, ela for
julgada improcedente;

e) Em caso de infracção ou desrespeito pelo disposto nos artigos
4.º e 5.º deste contrato de sociedade.

2 � A sociedade só poderá exercer o direito de amortização de
quotas dentro dos três meses contados do conhecimento de qualquer
dos eventos referidos no número anterior.

3 � A contrapartida devida pela amortização será fixada pela
assembleia geral que a deliberar, devendo essa fixação realizar-se em
conformidade com o último balanço aprovado e será paga em seis
prestações semestrais e sucessivas, sem acréscimo de juros compen-
satórios ou de correcção monetária, vencendo-se a primeira seis
meses após a deliberação de amortização.

4 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, ser deliberada a correspondente redução do capital ou o au-
mento do valor das restantes quotas ou, ainda, a criação de uma ou
mais quotas para alienação a sócios ou terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e a representação da sociedade caberá a um
conselho de gerência cuja composição, número de membros e dura-
ção de mandato, por tempo determinado ou indeterminado, serão
objecto de deliberação da assembleia geral, sem prejuízo do disposto
no artigo 8.º deste contrato de sociedade.

2 � O conselho de gerência tem os mais amplos poderes, com-
preendendo-se neles, além dos de administrar e de representar a
sociedade, os de contrair empréstimos, de adquirir, de onerar, de
alienar ou de, por qualquer outra forma, dispor e, ainda, de dar e
de tomar de locação quaisquer bens imóveis ou móveis, quer se-
jam ou não sujeitos a registo, de prestar garantias, de compro-
meter a sociedade em arbitragens e de confessar, desistir ou tran-
sigir em quaisquer acções ou processos e, ainda, todos os que, em
extensão dos poderes acima enumerados, lhe venham a ser con-
feridos pela assembleia geral.

3 � O conselho de gerência só poderá deliberar validamente des-
de que esteja presente a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações do conselho de gerência serão tomadas por
maioria dos presentes, sem prejuízo do disposto no número seguinte
e na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º deste contrato de sociedade.

5 � Nas deliberações do conselho de gerência, o presidente tem
voto de qualidade.

6 � O exercício da gerência será ou não remunerado, conforme
for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios Joaquim de Barros Rodrigues, António Fernando
Gomes de Barros Rodrigues, António Jorge Gomes de Barros Ro-
drigues e Carlos Manuel Gomes de Barros Rodrigues são, desde já,
designados membros do conselho de gerência por tempo indeter-
minado.
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2 � Ao sócio Joaquim de Barros Rodrigues são conferidos os se-
guintes direitos especiais:

a) À gerência;
b) À presidência do conselho de gerência, para a qual, desde já, é

designado;
c) Ao veto das deliberações do conselho de gerência, exercido pelo

seu voto contra expresso nas votações realizadas nos termos e para
os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 7.º deste contrato de socie-
dade.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se por uma das seguintes formas:
a) Pelas assinaturas conjuntas da maioria dos membros do conse-

lho de gerência;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de gerência;
c) Pela assinatura de um só membro do conselho de gerência des-

de que, para tal, lhe sejam delegados poderes em reunião do conse-
lho de gerência;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos, con-
dições e limites dos respectivos mandatos.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901156

CONTROLCONSUL � CONSULTORIA, SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5619; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504826018; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 35/010426.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5 000 000$ e alterado o pacto
quanto ao artigo 1.º, n.º 1 do artigo 3.º e n.º 2 do artigo 5.º, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONTROLCONSUL � Consultoria,
Serviços e Representações, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Artur Soares, 47-51, L-1, freguesia de Braga (São Vicente), cidade e
concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 2 500 000$, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

2 � [�]
ARTIGO 5.º

1 � [�]
2 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra,

venda, troca e aluguer de veículos automóveis, bem como tomar de
arrendamento ou trespassar qualquer estabelecimento de e para a
sociedade.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900435

EPB � ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5824; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
010424.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma
deslocou a sede para Edifício Escolar, sito na Rua de Augusto Ve-
loso, Braga (São José de São Lázaro).

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900567

GAVI EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6939; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501570314; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 26/010426.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
parcialmente o pacto quanto ao corpo do artigo 7.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência fica atribuída aos sócios Galil Nicolaki Habibi Shashati
e Violette Francis Mikhail, já nomeados gerentes.

§ 1.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada, basta a
assinatura de um dos gerentes.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900885

LIMAVAL � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5083; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503700932; inscrições n.os 5 e 6;
números e data das apresentações: 19 e 20/010412.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 12 de
Janeiro de 2001, foram designados gerentes os sócios Sílvia Cristina
da Cruz Gomes e Joaquim Lito da Cruz Gomes.

Mais certifico que foi alterado parcialmente o pacto quanto ao
n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMAVAL � Sociedade de Ad-
ministração Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Antó-
nio Correia, 34, na freguesia de Nogueiró, do concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e está dividido em três quotas: uma de 208 000$, perten-
cente ao sócio Joaquim de Lima Gomes, e duas iguais de 96 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios Sílvia Cristina da Cruz Go-
mes e Joaquim Lito da Cruz Gomes.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900273

ADELINO A. PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1963; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501385509; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 24/010220.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 10 000 000$ para 40 096 400$, tendo sido redeno-
minado para 200 000 euros e foi alterado o pacto quanto aos arti-
gos 1.º e 3.º, ficando com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Adelino A. Pereira, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Caires, 300 e 304, rés-do-chão, freguesia de
Maximinos, do concelho de Braga.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em quatro quotas: uma de 185 000 euros,
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pertencente ao sócio Adelino Araújo Pereira, e três de 5000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Florbela Lopes Pereira
Castro de Sousa, Luís Manuel Lopes Pereira e Adelina Maria Lopes
Pereira.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12885819

SKYWATCH � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5677; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 40 a 42/010518.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 18 de
Dezembro de 2000, cessou funções a gerente Rita Almeida de Du-
que Martinho Winter, por renúncia.

Mais certifico que, por deliberação de 18 de Dezembro de 2000,
foi designado gerente o sócio Peter Christian Winter.

Certifico, ainda, que a mesma deslocou a sede para o lugar da
Bandeira, Sequeira, Braga.

Está conforme o original..

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11784520

ANTÓNIO FERREIRA RITO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 708; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500023956; inscrição n.º 15; nú-
mero e data da apresentação: 58/010509.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, por delibera-
ção de 9 de Janeiro de 2001, foi designada Gaspar Castro & Romeu
Silva, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Gaspar Vieira de Castro, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900184

INCELPAINEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6212; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504431617; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 17/010503.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 1 100 000$ para 15 000 000$ e foi alterado o pac-
to quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, dividido em duas quotas: uma de 13 500 000$, per-
tencente ao sócio Augusto Quintas Veiga, e outra de 1 500 000$,
pertencente ao sócio Emanuel Xavier Veiga de Macedo.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900753

SERRALHARIA ANDREIBRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5806; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504128876; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 9/010328.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 1 000 000$ para 15 036 150$, redenominado para
75 000 euros e foi alterado o pacto quanto aos artigos 1.º e 3.º,

acrescentando o § único ao artigo 4.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Andreibraga, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Sete Fontes, 18, freguesia de Adaúfe, concelho
de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 37 500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios, João Manuel Ferreira Braga e Andreia Sofia Ferreira
Braga.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital na proporção das suas quotas e até ao montante de
30 000 000$, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos.

ARTIGO 4.º
...................................................................................................
§ único. A gerência pode adquirir, alienar e onerar ou locar quais-

quer bens móveis ou imóveis, bem como outorgar contratos de lo-
cação financeira (leasing).

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 11765224

NATÁLIA GERALDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6190; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 38/010509.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que a mesma foi
dissolvida e as suas contas aprovadas em 6 de Março de 2001.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901792

SMD � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4999; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503625710; inscrição n.º 12; nú-
mero e data da apresentação: 5/010508.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte registo:

Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 5/010508.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2001-

-2003.
Data da deliberação: 2 de Fevereiro de 2001.
Administrador único: António Ferreira da Silva, casado.
Fiscal único: Vítor Manuel Esteves de Azevedo, casado, revisor

oficial de contas; suplente, Armando Pereira Santos, casado, revisor
oficial de contas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901350

SILVA, MARTINS & DUQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1654; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501054235; inscrição n.º 30; nú-
mero e data da apresentação: 6/010508.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte registo:

Inscrição n.º 30 � Apresentação n.º 6/010508.
Designação do fiscal único e suplente para o triénio de 2001-2003.
Data da deliberação: 2 de Fevereiro de 2001.
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Fiscal único efectivo: Vítor Manuel Esteves de Azevedo, casado,
revisor oficial de contas; suplente: Armando Pereira Santos, casado,
revisor oficial de contas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901342

EMBALBRAGA � EMBALAGENS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5788; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504074237; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 9/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 3 000 000$ para 30 702 300$, redenominado para
150 000 euros e foi alterado o pacto quanto aos artigos 1.º e 3.º,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMBALBRAGA � Embalagens e
Derivados, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cónego Luciano Afonso
dos Santos, 17-A e 17-B, freguesia de Braga (São Vicente), cidade e
concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 142 500 eu-
ros, pertencente ao sócio José Mário Macedo de Abreu Dias, e ou-
tra de 7500 euros, pertencente à sócia Ana Francisca Peixoto de
Menezes de Abreu Dias.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901458

CLIMIPA � CLIMATIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5367; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503850144; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 50 e
51/010502.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 14 de
Fevereiro de 2001, cessou funções o gerente Miguel Pereira de
Macedo de Sá Meneses, por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital de 1 500 000$ para
6 014 460$, redenominado para 30 000 euros e foi alterado o pac-
to quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigos 3.º e 4.º, ficando com a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLIMIPA � Climatizações e
Equipamentos Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede no lugar da Amare-
la, sem número, freguesia de Gondizalves, do concelho de Braga.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Fran-
cisco Barbosa do Vale, e outra do valor nominal de 10 000 euros,
pertencente ao sócio Bernardo Alves Gonçalves.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral, que de-
liberará também sobre a sua eventual remuneração. Ficam desde
já nomeados gerentes o sócio Bernardo Alves Gonçalves e Maria
Manuela Bastos Ferreira do Vale, casada, residente na dita Rua
do Dr. José Vilaça, 59, 1.º, esquerdo, mantendo o sócio Manuel

Francisco Barbosa a sua qualidade de gerente. Para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos é suficiente a assi-
natura de um gerente.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901482

TIPOCIDENTAL � SERVIÇOS DE GESTÃO
DE PESSOAL, SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4346; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503263591; inscrição n.º 17; nú-
mero e data da apresentação: 46/010504.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 2 000 000$ para 2 004 820$, redenominado para
10 000 euros e foi alterado o pacto quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TIPOCIDENTAL � Ser-
viços de Gestão de Pessoal, Sociais, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente a 2 004 820$, dividido em duas quo-
tas iguais do valor nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Joaquim da Costa Carregal e Hernâni da Costa
Carregal.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12887331

GILBRAGA � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE OUTROS BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5209; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503868876; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 41/010420.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que foi aumenta-
do o capital de 1 500 000$ para 10 024 100$, tendo sido redeno-
minado para 50 000 euros, tendo, em consequência do aumento,
alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Que a importância do aumento se encontra integralmente reali-
zada e deu já entrada na caixa social, não sendo exigida pela lei e
pelo contrato, a realização de outras entradas.

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12887293

TÁXIS SÃO JOÃO DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7418; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/010419.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 18 de
Abril de 2001, cessou funções o gerente Francisco José Duarte da
Silva Castro, por renúncia.
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Mais certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 4.º, fi-
cando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Francisco José da Silva Castro e Adriano António
Martins Vinhas, que se mantém na gerência.

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

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12900532

IGLES � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6942; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505025892; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 60 e
64/010430.

Certifico em referência à sociedade em epígrafe que, em 23 de
Abril de 2001, cessou funções o gerente Mário Filipe da Cunha
Fernandes, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 4.º e
n.os 2 e 3 do artigo 6.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal
de 4850 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel
Gonzalez Sanmiguel e Victor Manuel Perez Rodriguez, e uma do valor
nominal de 5300 euros, pertencente ao sócio Marcos Suarez Iglésias.

ARTIGO 6.º

2 � A gerência pertence aos sócios, Miguel Gonzalez Sanmiguel,
Vítor Manuel Perez Rodriguez e Marcos Suarez Iglésias, que se man-
têm na gerência.

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

Está conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12901431

CASTELO BRANCO
FUNDÃO

COMPLEXO TURÍSTICO DE ANTÓNIO DOS SANTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 932/
20010517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010517.

Certifico que António dos Santos, casado com Maria Alice Lou-
renço dos Santos em comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, que se se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Complexo Turístico de Antó-
nio dos Santos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacio-
nal n.º 18, Quinta Nova, freguesia e concelho do Fundão.

2.º

A sociedade tem por objecto hotel, restaurante, bar, sala de con-
ferências, piscina, mini-golfe, salão de jogos, ginásio, sauna, espaço
internet, organização de circuitos de divulgação turística local.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, representado por uma quota do mesmo valor, do
sócio António dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a pertencer
ao sócio que desde já fica nomeado gerente e que por si só obriga a
sociedade.

5.º

O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até
500 000 euros.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a movimentar o
depósito constituído no Banco Espírito Santo, S. A., agência da
Guarda, correspondente ao capital da sociedade para pagamento de
despesas correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se
ainda, que ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua
constituição e oficialização.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 14554542

MONTREPORT � MONTAGEM DE RELÓGIOS
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 604/
950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503435686; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/20010508.

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

1) Foi aumentado o seu capital social de 400 000$ para
2 000 000$, mediante reforço de 1 600 000$, realizado em dinhei-
ro, e subscrito pelos sócios António Camba e Maria José Perna
Camba;

2) Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo em
consequência os artigos 3.º e 4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 2 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 000 000$
cada uma, sendo uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo do sócio
António Camba, já designado gerente, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos com a sua assinatura.

Conferida, está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 14554445

COIMBRA
CANTANHEDE

MANUEL PEREIRA CALHABÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 933/
971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504023241; data da
apresentação: 010529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano de
2000.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411136
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MORENO & GALHANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 469/
881019; identificação de pessoa colectiva n.º 502087374; data da
apresentação: 010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411098

SOCIEDADE CENTRAL DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 32/
271105; identificação de pessoa colectiva n.º 500254567; data da
apresentação: 010529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano de
2000.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411080

HERMES & MOÇO � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 935/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504023179; data da
apresentação: 010529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o
registo de prestação de contas, referente ao exercício do ano de
2000.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411128

CARLOS PEDROSA � COMÉRCIO DE PNEUS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1175/
000629; identificação de pessoa colectiva n.º 505053918; data da
apresentação: 010529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o re-
gisto de prestação de contas, referente ao exercício do ano de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411110

GOMES & BRANCO � MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 573/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 502570091; data da
apresentação: 010531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o re-
gisto de prestação de contas, referente ao exercício do ano de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411284

JOSÉ SARILHO & FILHOS � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 937/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504023187; data da
apresentação: 010531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o re-
gisto de prestação de contas, referente ao exercício do ano de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411276

EUROCASH 2 � CASH AND CARRY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 858/
961129; identificação de pessoa colectiva n.º 503785865; data da
apresentação: 010531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o re-
gisto de prestação de contas, referente ao exercício do ano de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Graça Paula de
Almeida Bastos Ribeiro Dias Monteiro. 13411306

COIMBRA

CAFÉ BAR � HORTENSE, LEMOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8446;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/001030.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que entre
Hortense Póvoa dos Santos de Lemos e marido, José Meneses de
Lemos, casados em comunhão de adquiridos, e Ricardo Miguel dos
Santos Lemos, solteiro, maior, constituíram uma sociedade por quo-
tas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Bar � Hortense, Lemos &
Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Praça, 15, lugar e
freguesia de Cernache, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de
2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Hortense
Póvoa dos Santos de Lemos e José Meneses de Lemos, e uma de
1000 euros, pertencente ao sócio Ricardo Miguel dos Santos Lemos.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Hortense Póvoa dos Santos de Lemos e José
Meneses de Lemos.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 11952512
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C. & QUATORZE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8441;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010131.

Certifico que foi constituída entre Vítor Manuel de Oliveira Cala-
do, solteiro, maior, e Mário João Cortês Quatorze, casado com Maria
Hermínia Serra Martins Quatorze em comunhão de adquiridos, a
sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. & Quatorze � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Loreto, lote
27, lugar e freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Victor Manuel de Oliveira Calado
e Mário João Cortês Quatorze.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952423

CARLIMBRA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8420;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001113.

Certifico que foi constituída entre Carlos Manuel da Silva Páscoa,
casado com Maria Luísa Gabriel Chaveiro da Silva Páscoa, e Luísa
Manuela Oliveira Pinto de Almeida Sá, casada com José Albino
Moreira de Sá, ambos casados na comunhão de adquiridos, a socie-
dade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARLIMBRA � Comércio de
Artigos de Papelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Ribeira de Eiras, ar-
mazém n.º 5, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por grosso
de artigos de papelaria e consumíveis e mobiliário de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros (equivalente a 1 202 892$), e corresponde à soma de
duas quotas dos seguintes valores nominais: uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel da Silva Páscoa, e uma de 1500 euros,
pertencente à sócia Luísa Manuela Oliveira Pinto de Almeida Sá.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952229

LIBERA � PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8445;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/001027.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que entre Luís
Filipe Marreiros Caseiro Alves e mulher, Maria Eduarda Oliveiros
Vicetro Caseiro Alves, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIBERA � Prestação Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo Teotónio, lote 8,
5.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
especializados, assistência médica ao domicílio e exploração de con-
sultórios médicos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Luís Filipe Marreiros Caseiro Al-
ves e Maria Eduarda Oliveiros Vicetro Caseiro Alves.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos 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.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 11952466

CASAS E SUGESTÕES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8432;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001020.

Certifico que foi constituída entre Vaz Serra � Imobiliária, L.da,
J. C. Ramos de Carvalho, Filhos � Projecto e Construção Civil,
L.da, e Luís Augusto Brígida dos Santos, casado com Maria de Lurdes
da Silva Gonçalves dos Santos em comunhão de adquiridos, a socie-
dade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casas e Sugestões � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Cruz de Celas, 4,
Edifício Cruzeiro, 2.º, sala A, freguesia de Santo António dos Oli-
vais, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
como actividade acessória a avaliação de imóveis e gestão de con-
domínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
5000 euros, pertencente à sócia J. C. Ramos de Carvalho, Filhos �
Projecto e Construção Civil, L.da; uma de 3000 euros, pertencente

à sócia Vaz Serra � Imobiliária, L.da, e uma de 2000 euros, perten-
cente ao sócio Luís Augusto Brígida dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes o sócio Luís Augusto Brígida dos Santos, João Carlos
da Silva Ramos de Carvalho, ora outorgante, por indicação da sócia
J. C. Ramos de Carvalho, Filhos � Projecto e Construção Civil,
L.da, e Pedro Miguel de Almeida Ribeiro Vaz Serra, aqui outorgante,
por indicação da sócia Vaz Serra � Imobiliária, L.da

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de três gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma
de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952377

ANTÓNIO G. NUNES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8436;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001222.

Certifico que foi constituída entre António Gonçalves Nunes Pereira
e mulher, Maria Helena Fonseca Nunes Pereira, casados em comunhão
de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António G. Nunes Pereira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Amizade, 14, lugar de
Fonte da Talha, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de obras públicas, mon-
tagens eléctricas, telecomunicações e serviços de limpeza e constru-
ção civil.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros (equivalente a 25 060 250$), e corresponde à soma
de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
112 500 euros, pertencente ao sócio António Gonçalves Nunes
Pereira, e uma de 12 500 euros, pertencente à sócia Maria Helena
Fonseca Nunes Pereira.

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

3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952415

ONE SOURCE � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8438;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/001025.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que entre Pau-
lo Alexandre Ferreira Simões, Cândida Ferreira da Graça, ambos sol-
teiros, maiores, e Américo Carolino Simões, casado com Maria
Noémia Sousa Ferreira Valente Simões na comunhão de adquiridos,
foi constituída uma sociedade por quotas, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONE SOURCE � Consultoria
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Ferreira Jorge,
lote 14, 1.º, direito, freguesia de Santa Clara, concelho e cidade de
Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulto-
ria e desenvolvimento de software e sistemas de informação, for-
mação em tecnologias da informação, consultoria e projecto de redes
de comunicação, prestação de serviços de tradução e secretariado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Ferreira Simões,
e duas iguais de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Américo Carolino Simões e Cândida Ferreira da Graça.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,

desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Américo Carolino Simões e Cândida Ferreira da
Graça.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 11952334

CELEIRO DE STA. LUZIA � COMÉRCIO
DE ARTESANATO E FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8439;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010131.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que entre Rui
Figueiredo da Silva e mulher, Maria Selene Ferreira Leal da Silva,
casados em comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade
por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Celeiro de Sta. Luzia � Comér-
cio de Artesanato e Frutas, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale de Sá, 1, lugar de
Santa Luzia, freguesia de Souselas, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artesanato e frutas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Rui Figueiredo da Silva e Maria
Selene Ferreira Leal da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952474

MANUEL DA CRUZ RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7331;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265199.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337688

PREDIBAND, PREDIAL BANDEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4668;
identificação de pessoa colectiva n.º 502632330.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336991

HUMBERTO JORGE � ECOGRAFIA OBSTETRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7354;
identificação de pessoa colectiva n.º 504265148.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337670

TABULEIRO BRANCO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5387;
identificação de pessoa colectiva n.º 503228923.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336983

CASA DE REPOUSO DE CERNACHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3516;
identificação de pessoa colectiva n.º 501745092.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13336932

BIKETAVE � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE BICICLETAS, CICLOMOTORES E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8443;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/001027.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Au-
gusto José Gonçalves Calhau, casado com Alzira da Conceição Mar-
ques Simões Calhau; Luís Fernando da Cunha, casado com Maria
Manuela Marques Duarte Cunha, e Vítor Manuel Barbosa Garcez,
casado com Olga Costa Ferreira de Almeida Garcez, todos casados
em comunhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quo-
tas, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BIKETAVE � Comér-
cio e Reparação de Bicicletas, Ciclomotores e Afins, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Júlio Araújo Vieira, 199, lugar e freguesia de
Taveiro, concelho de Coimbra.

2 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de bicicletas,
ciclomotores e afins, bem como respectivos acessórios e oficina de
reparações.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, devidamen-
te depositado, é de 7500 euros, equivalente a 1 503 615$, e corres-
ponde à soma de três quotas iguais de 2500 euros cada, equivalente
cada uma delas a 501 205$, e pertencentes uma a cada um deles
sócios Augusto José Gonçalves Calhau, Luís Fernando da Cunha e
Vítor Manuel Barbosa Garcez.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, os quais desde já
são designados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura conjunta dos três gerentes.

Em casos de mero expediente é suficiente a assinatura de qualquer
dos gerentes.

5.º

É proibido aos gerentes usar a firma social em actos, contratos
ou documentos estranhos ou contrários ao objecto social, como letras
de favor, fianças ou responsabilidades semelhantes, o que, aconte-
cendo, será da única responsabilidade pessoal do subscrevente.
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6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que care-
cer, conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

A divisão e cessão de quota fica dependente do consentimento da
sociedade, a qual terá sempre o direito de preferência na sua aquisi-
ção, tendo-o seguidamente qualquer dos sócios.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des, mesmo com o objecto diferente do seu.

9.º

Os lucros líquidos apurados no balanço anual, depois da aprova-
ção deste e após a dedução obrigatória para o fundo de reserva legal,
terão o destino que for decidido em assembleia geral, a qual pode
deliberar a criação de fundos e reservas que ache conveniente, sem
qualquer limite, mesmo que de tal deliberação resulte a não distribui-
ção de quaisquer lucros.

10.º

Apesar da interdição ou falecimento de qualquer sócio, continua-
rá a sociedade com os capazes ou vivos e os representantes do in-
capaz ou herdeiros do falecido, devendo estes enquanto a sua quota
se mantiver indivisa nomear um único para os representar na socie-
dade, de acordo com esta.

11.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social, a fim de fazer face às despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como a aquisição de bens necessários à sua insta-
lação, e que neste momento se quantificam em 1 450 000$.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 14993457

IMOCULAR � CENTRO DE IMAGIOLOGIA OCULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6751;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963380; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/001024.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
mudou a sua sede para Espadaneira, São Martinho do Bispo, Coimbra.

Está conforme o original.

9 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993210

JOLEFE � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503935980.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337459

TINTAS PANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5478;
identificação de pessoa colectiva n.º 503147354.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337440

REVESTILO � DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6015;
identificação de pessoa colectiva n.º 503498025.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337432

CASA DE PASTO LINDA PRIMAVERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5720;
identificação de pessoa colectiva n.º 503272906.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336584

CAFÉ FLÓRIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6035;
identificação de pessoa colectiva n.º 503539201.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337351

MILDOCE DE COIMBRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3950;
identificação de pessoa colectiva n.º 502097353.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13336940

VIVEIROS COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503550388.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336878

RENATO RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5330;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054976.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337394
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SEIXAS & MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7907.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13336967

FRIÁRTICO � INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE FRIO
INDUSTRIAL E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6600;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834882.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336886

SNACK BAR O CINCO ESTRELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6976;
identificação de pessoa colectiva n.º 504052152.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337580

TRANSPORTES CENTRAIS DE COSELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7448;
identificação de pessoa colectiva n.º 504337165.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337343

F. S. � FANTASIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4517;
identificação de pessoa colectiva n.º 502560975.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337556

SEGUR-B, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4498;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561688.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337009

HIPERPEÇAS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2111.

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

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13336908

PETROCOR � PRODUTOS QUÍMICOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2104;
identificação de pessoa colectiva n.º 500396248.

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. 13336797

PAULA & IRMÃOS BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5203;
identificação de pessoa colectiva n.º 502989688; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: Of. 5/001025.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o sócio
António Pereira Paula cessou as suas funções de gerente, por renún-
cia, em 31 de Julho de 2000.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 14993341

ALTERNATIVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5482;
identificação de pessoa colectiva n.º 503146439; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 2/000920.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Em 30 de Outubro de 1999, foi nomeado gerente o sócio Cân-

dido Jorge Ferreira de Jesus.

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13346946

J. COELHO � COMÉRCIO DE TÊXTEIS-LAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/001020.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
mudou a sua sede para a Urbanização Panorama, lote 2, loja 4, Monte
Formoso, Coimbra.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993082

HUMED � COMÉRCIO DE MATERIAL
MÉDICO-CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502950064; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/001020.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
mudou a sua sede para a Avenida de Fernão de Magalhães, 458, 1.º,
direito, sala 3, Coimbra.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14993171

I. S. A. � INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5920;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448911; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 14/001019.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital para 20 000 000$ e o pacto foi alterado nos seus
artigos 3.º, 4.º e 6.º e aditamento do artigo 9.º, pelo que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 20 000 000$, correspondente à
soma das seguintes quotas: uma de 5 000 000$, pertencente à sócia
Mondefin SGPS, S. A.; duas de 3 400 000$ cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Jorge Afonso Cardoso Landeck e José Basílio
Portas Salgado Simões; uma de 1 250 000$ e outra de 2 150 000$,
ambas pertencentes ao sócio António Miguel Lino Santos Morgado,
esta fazendo parte dos bens comuns do seu casal e aquela fazendo
parte dos seus bens próprios; uma de 3 000 000$, pertencente ao
sócio Jorge Luís Silva Santos Temido, e uma de 1 800 000$, per-
tencente ao sócio António Carlos Sena São Miguel Bento.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a divisão e transmissão de quotas entre sócios, entre
estes e seus ascendentes, descendentes e cônjuges, mas neste último
caso sem prejuízo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º
deste pacto.

2 � A transmissão a estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade.

3 � Porém, a sócia Mondefin SGPS, S. A., é livre de transmitir,
no todo ou em parte, a ou as quotas de que seja titular, a sociedade
de que seja sócia, accionista ou associada ou a qualquer dos seus ac-
cionistas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, escolhidos ou não de entre os sócios e eleitos em assem-
bleia geral, por períodos de dois anos.

2 � Para validamente ser deliberada a eleição dos gerentes é sem-
pre necessário o voto da sócia Mondefin SGPS, S. A., e para a sua
destituição é sempre necessário e suficiente o voto desta mesma sócia.

3 � A gerência apenas será remunerada se tal for deliberado em
assembleia geral e para validamente ser deliberada a sua remunera-
ção é sempre necessário e suficiente o voto favorável da mesma
sócia Mondefin SGPS, S. A.

4 � Os direitos de voto conferidos à sócia Mondefin, SGPS, S. A.,
nos anteriores n.os 2 e 3 constituem direitos especiais desta, que não
podem ser suprimidos nem coarctados sem o seu consentimento por
escrito.

ARTIGO 9.º

Por maioria qualificada de, pelo menos, 76% dos votos corres-
pondentes ao capital social da sociedade, podem os sócios deliberar
que lhes sejam exigidas prestações suplementares ao capital, mas
apenas até ao montante global de 20 000 000$, a prestar por todos
os sócios e a repartir por cada um apenas na proporção correspon-
dente à sua participação no capital da sociedade.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992949

Y-F DENTAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICO-DENTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8444;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/001027.

Certifico que foi constituída entre Fernando Jorge Faria, casado
com Estrela Marques Mingatos na comunhão geral; Paula Cristina
Marques Faria, casada com Rui Manuel Jesus da Cruz na comunhão
de adquiridos, e Jean Claude Yeung Wai Ping, divorciado, a socie-
dade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Y-F DENTAL � Comércio de Pro-
dutos Médico-Dentários, L.da, e tem a sua sede à Urbanização do
Loreto, lote 5, loja 10, na cidade e concelho de Coimbra, freguesia
de Eiras, ficando desde já a gerência autorizada a deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, em qualquer parte do território nacional e no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a concepção, fabricação e comercia-
lização de produtos do domínio médico e dentário e sua distribuição.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$), e corresponde à soma
de três quotas, sendo uma do valor nominal de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Jean Claude Yeung Wai Ping, uma com o valor no-
minal de 1500 euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge Faria, e
outra com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Paula
Cristina Marques Faria.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
todos os sócios, os quais desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é sufici-
ente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida. Porém,
quando efectuada a favor de estranhos depende do consentimento
da sociedade, a quem cabe o direito de preferência na sua aquisição,
em primeiro lugar, e em segundo, aos sócios não cedentes.

6.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao décuplo do capital.

7.º

Por falecimento de algum dos sócios, a sociedade continua com
os demais, devendo os herdeiros do falecido nomear um de entre
eles que a todos represente na mesma, enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei exija outras formalidades ou prazos.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 14993554

TRANSPORTES RUI FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8147;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/001102.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que:
a) Dulce Maria da Cunha Duarte Fernandes cessou as suas funções

de gerente, por renúncia, em 17 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 13339567

ROSA MIRANDA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3035;
identificação de pessoa colectiva n.º 501380426; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/001102.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
mudou a sua sede para Edifício Galerias Topázio, loja 10-A, Rua de
Olivença, 11, lote 2, Coimbra.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margari-
da Franco Pereira Duarte. 13339532

J. LOPES CRAVO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2543;
identificação de pessoa colectiva n.º 501089276; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/001018.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que a sede foi
mudada para a Rua do Padre Estêvão Cabral, 79, 5.º, sala 506, Santa
Cruz, Coimbra.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992892

EMPRESA DE CONSTRUÇÕES
QUINTEIRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2565;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/001018.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que actualmen-
te a sede da mesma é conhecida por Rua da Calçada das Quintas, 43,
esquerdo, Vendas de Ceira, Ceira, Coimbra.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 14992906

OH JOÃO, COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7549;
identificação de pessoa colectiva n.º 504423118; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 4/010124.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que, em 1 de
Julho de 2000, foi nomeada gerente a sócia Clara Maria de Oliveira
Teixeira.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13330241

MORAIS & MORAIS, SOCIEDADE PORTUGUESA
DE CABELEIREIROS E BOUTIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6637;
identificação de pessoa colectiva n.º 503856398.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337572

SEBRA & FANTASIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4676;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628219.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337548

CONSULCENTRO � CONSULTORES DE COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4310;
identificação de pessoa colectiva n.º 502071613.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337564

RAFAQUEL � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7793;
identificação de pessoa colectiva n.º 504585649.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337521

CÂNDIDA TEIXEIRA � ESTÉTICA PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5071;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936142.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13337530

MEDILAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6385;
identificação de pessoa colectiva n.º 503671444.

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

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13336576

LOJA DAS NOTÍCIAS � PROCESSAMENTO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8428;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/001011.
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Certifico que foi constituída entre José Manuel Vieira Fernandes
Leitão Diogo, casado com Alexandra Maria Funico Seabra em sepa-
ração de bens, e Miguel Nuno Marques dos Santos, solteiro, maior,
a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Loja das Notícias � Processa-
mento de Dados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Loreto, 12,
1.º, C, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o processamento informático de
dados, gestão de conteúdos de internet, comercialização e
merchandising na internet de material desportivo, publicitário em
suporte digital e serviços de informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Ma-
nuel Vieira Fernandes Leitão Diogo e Miguel Nuno Marques dos
Santos.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em dinhei-
ro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no
prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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 tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social.

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

Está conforme o original.

1 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 11952270

OLIVEIRA DO HOSPITAL

PUBLICHOUPAL � PUBLICIDADE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 832/001012; identificação de pessoa colectiva n.º 503197254.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 1999.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08654000

ANTÓNIO LOBO & LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 581/950303; identificação de pessoa colectiva
n.º 503367770; inscrições n.os 9, 10, averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações:
2, 3, 4 e 5/010515.

Certifico que daquelas inscrições foi extraído o texto seguinte:
Apresentação n.º 2/010515.
Facto: autorização para a manutenção de nome e apelido.
Nome e apelido a manter: «António Lobo».
Data: 26 de Abril de 2001.

Certifico que, relativamente à sociedade supra referida, foi altera-
do parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º, tendo, em
consequência, os mesmos, passado a ter a seguinte composição:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
já entrado na caixa social, é de 1 000 000$ e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma quota no valor nominal de 500 000$,
pertencente ao sócio Antero Resende, e uma quota no valor nomi-
nal de 500 000$, pertencente ao sócio José Manuel Gonçalves Moura
e Silva.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios Antero de Resende e
José Manuel Gonçalves Moura Silva, que desde já ficam nomeados
gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos são sempre necessárias as assinaturas conjuntas de ambos
os gerentes.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/010515.
Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio José Manuel

Gonçalves Moura Silva.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Dezembro de 2000.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-referida, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º e 7.º, eliminan-
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do o seu parágrafo, tendo, em consequência, os mesmos passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
já entrado na caixa social é de 1 000 000$ e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma quota no valor nominal de 500 000$,
pertencente ao sócio Antero de Resende, e uma quota no valor
nominal de 500 000$, pertencente ao sócio Maria Otília Pereira
Peres Resende.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Antero de Resende,
que desde já fica nomeado gerente, e obriga a sociedade.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 14132052

A. M. PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 431/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502344296;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/010508.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe
de 20 000 000$ para 30 072 300$, subscrito em dinheiro pelos só-
cios: Armindo Manuel Catão Pereira, casado com Maria de Jesus
Pateira Pepe Pereira na comunhão de adquiridos, com 1 036 150$;
Maria de Jesus Pateira Pepe Pereira, casada com Armindo Manuel
Catão Pereira, com 14 460$, mediante a elevação das quotas exis-
tentes; Luís Filipe Pepe Pereira, solteiro, maior, e Vítor Manuel Pepe
Pereira, casado com Célia Marisa Simões Rocha Pereira na comu-
nhão de adquiridos, cada um com 4 510 845$, pela criação de duas
novas quotas, tendo, em consequência, alterado os artigos 1.º e 3.º
com redenominação do capital em euros, 4.º e seu § 1.º, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. M. Pereira & Pereira, L.da, e tem
a sua sede nesta cidade na Zona Industrial, na denominada Quinta
do Biqueiro podendo ser transferida dentro do mesmo concelho por
mera decisão da gerência respeitando o determinado pela lei.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 150 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota no valor nominal de 75 000 euros, pertencente ao sócio Ar-
mindo Manuel Catão Pereira, uma quota no valor nominal de
30 000 euros, pertencente à sócia Maria de Jesus Pateira Pepe Pe-
reira, uma quota no valor nominal de 22 500 euros, pertencente ao
sócio Luís Filipe Pepe Pereira, e uma nova quota no valor nominal
de 22 500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Pepe Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence aos sócios Armindo Manuel
Catão Pereira, Maria de Jesus Pateira Pepe Pereira, Luís Filipe Pepe
Pereira e Vítor Manuel Pepe Pereira, que desde já ficam nomeados
gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são sempre necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a assinatura do sócio Armindo Manuel Catão
Pereira ou da sócia Maria de Jesus Pateira Pepe Pereira, compreen-
dendo-se nos poderes de gerência os de confessar, desistir ou transi-
gir em quaisquer pleitos, os de comprar e vender viaturas automó-
veis e os de dar ou tomar. locais de arrendamento.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08653992

TRANSVIDÃO � TRANSPORTES BEIRA DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 8543/931116; identificação de pessoa colectiva n.º 501340840;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 6 e 7/010515.

Certifico que foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 6/010515.
Facto: cessação de funções de gerente dos sócios António de Je-

sus Vieira da Cunha e Almerindo Mendes dos Santos.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Janeiro de 2001.

Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/010515.
Facto: cessação de funções de gerente de José Vítor Carvalho de

Almeida.
Causa: renúncia.
Data: 14 de Outubro de 1998.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 14132060

CATHÉTOS � ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 817/000516; identificação de pessoa colectiva n.º 504948881;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/010418.

Certifico que, relativamente à sociedade supra-referida, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 9.º, tendo, em
consequência, os mesmos passando a ter a seguinte composição:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João Martins, no lugar
e freguesia de Santa Ovaia, deste concelho.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes. Para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes, compreendendo-se também nos poderes de gerên-
cia os de confessar, desistir em quaisquer pleitos, os de comprar ou
vender viaturas automóveis e ainda os de dar ou tomar locais de
arrendamento.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08653852

NEVES & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrícula
n.º 809/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504862022;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010418.

Certifico que foi extraído daquelas inscrições o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/010418.
Facto: cessação de funções de gerente do ex-sócio Fernando Pe-

dro Martinho das Neves.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 08653879

PENACOVA

EUGÉNIO & ALMEIDA � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 368/
010424; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010424.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral do pacto social da sociedade supra-identificada cujo contrato
foi outorgado em 24 de Abril de 2001, a fl. 96 do livro n.º 137-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, entre Eugénio dos Santos Almeida e mulher, Maria Ade-
laide Bernardo Marques Frias Almeida, casados na comunhão de
adquiridos, conforme fotocópia autenticada da respectiva escritura,
que se encontra arquivada nesta Conservatória:

Certidão

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Eugénio & Almeida � Táxi,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Sobreira, freguesia de Paradela,
concelho de Penacova.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos ligeiros de passageiros � táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada pertencentes
uma a cada um dos sócios, Eugénio dos Santos Almeida e Maria
Adelaide Bernardo Marques Frias Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Eugénio
dos Santos Almeida.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907697

JOSÉ MORGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 369/
010507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010507.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral do pacto social da sociedade supra-identificada, outorgado em
7 de Maio de 2001, pelo sócio José Arménio Frias Morgado casado
com Paula Margarida Campos Manaia Morgado na comunhão de
adquiridos, que se encontra arquivado nesta Conservatória.

Contrato de sociedade unipessoal

José Arménio Frias Morgado, número de identificação fiscal
176014861, casado com Paula Margarida Campos Manaia Morgado
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de São Pedro de
Alva, residente na Rua do Espinheiro, 1, lugar e freguesia de São
Pedro de Alva, concelho de Penacova, portador do bilhete de iden-
tidade n.º 9143626, de 12 de Agosto de 1996, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Coimbra.

Disse o outorgante que pelo presente documento, constitui uma
sociedade comercial, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Morgado, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Paço Velho, 25, lugar e freguesia de São Pedro
de Alva, concelho de Penacova.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais, fili-
ais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
alimentares e não alimentares, produtos de beleza, têxteis lar, utili-
dades domésticas, tabaco, rações, gás, ferragens e ferramentas, agro-
-químicas e adubos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José Arménio Frias
Morgado.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondendo ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio, desde já no-
meado gerente ou de pessoas estranhas à sociedade, que venham a
ser por ele designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedade por quotas não fique na situa-
ção de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907735

ANTÓNIO SÉRGIO COSTA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 372/
010515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010515.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral do pacto social da sociedade supra-identificada cujo contrato
foi outorgado em 15 de Maio de 2001, a fl. 121 do livro n.º 140-A
do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, entre António Sérgio Costa Ferreira e mulher, Maria Isa-
bel Rodrigues Teixeira Ferreira, casados na comunhão geral, con-
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forme fotocópia autenticada da respectiva escritura, que se encon-
tra arquivada nesta Conservatória:

Certidão

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Sérgio Costa Ferreira,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova, sem número, lugar
de Golpilhal, freguesia de Figueira de Lorvão, concelho de Penacova.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na colocação de reboco projecta-
do, comercialização dos respectivos produtos e pinturas na
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, António Sérgio Costa Ferreira e Maria
Isabel Rodrigues Teixeira Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade podem participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907786

AMÂNDIO & BARBOSA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula
n.º 371/010510; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010510.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral do pacto social da sociedade supra-identificada cujo contrato
foi outorgado em 10 de Maio de 2001, de fl. 6 a fl. 7 v.º do livro
n.º 140-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Em-
presas de Coimbra, entre Amândio da Silva Rodrigues, casado com
Fernanda Fernandes Barbosa Rodrigues na comunhão geral, e Luísa
Maria Barbosa Rodrigues, solteira, maior, conforme fotocópia au-
tenticada da respectiva escritura, que se encontra arquivada nesta
Conservatória:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amândio & Barbosa � Táxis,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de São Caetano, sem
número, lugar de Telhado, freguesia de Figueira de Lorvão, conce-
lho de Penacova.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Amândio da Silva Rodrigues e Luísa Maria
Barbosa Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Amândio da Silva Rodrigues.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento socie-
dade, 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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis sendo a data e
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de Al-
meida Viseu. 13907760

ÉVORA
VENDAS NOVAS

PROSUCESSO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 2, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 276/010518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010518.

Certifico que, por escritura de 26 de Março de 2001, lavrada a
fl. 53 do livro n.º 13-D do Cartório Notarial de Arraiolos, foi cons-
tituída a sociedade supra referida, em que são sócios Custódio Ma-
nuel Arraiolos Mestrinho e mulher, Natália Manuela Garcia Justino
Mestrinho, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PROSUCESSO � Gabinete
Técnico de Contabilidade, L.da, com sede na Rua de Joaquim Pedro
de Matos, 2, rés-do-chão, em Vendas Novas, iniciando a sua activi-
dade no próximo dia 1 de Abril de 2001.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objectivo social consiste na actividade de contabilidade, con-
sultadoria fiscal e serviços de documentação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 eu-
ros, pertencente ao sócio Custódio Manuel Arraiolos Mestrinho e,
uma outra, de 2000 euros, pertencente à sócio Natália Manuela Garcia
Justino Mestrinho, que perfazem a totalidade do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em as-
sembleia geral os quais serão remunerados, ou não, conforme assim
for deliberado, também, em assembleia geral.

a) Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Custódio Manuel Ar-
raiolos Mestrinho.

b) Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, serviços de mero expediente, basta a assina-
tura de um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
bem como entre estes e seus cônjuges e descendentes é livre no
entanto, para estranhos, dependerá do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares desde que a assem-
bleia geral assim o delibere por unanimidade dos votos representati-
vos de todo o capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de sociedades com o
mesmo, ou diferente, objecto social e, ainda, em agrupamentos com-
plementares de empresas, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam proibidos de usar a firma social ou de obrigar a
sociedade em negócios de favor.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo se legalmente for, ou vier a ser, exigida outra
forma de convocação.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume, desde já, as despesas com a sua constituição,
registo e publicação.

Foi conferida e está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Décia Maria Espa-
dinha Reis Pinto. 08958599

FARO
CASTRO MARIM

CLAUDINO & PARREIRA, L.DA

Sede: Rua dos Descobrimentos, 5, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula n.º 113/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504052640.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora, Maria Teresa Ribeiro Cardoso. 10667059

ALTURGEST � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 23, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 132/990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504329154.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano de 2000.

A Conservadora, Maria Teresa Ribeiro Cardoso. 10667040

LAGOA

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DE LAGOA, C. R. L.

Sede: Lagoa e delegações em Porches e Parchal

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula n.º 1/
791231; identificação de pessoa colectiva n.º 501063714.

Certifico que:
Inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 22/110401.
Nomeação da direcção e fiscalização.
Direcção: presidente, Francisco António da Conceição Ramos,

casado, residente em Lagoa; secretário, Rogério Mendes Pina, casa-
do, residente em Lagoa; tesoureiro, Rui Bentes de Sousa, casado, re-
sidente em Lagoa; suplentes: João Francisco Calado Borralho, João
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Francisco Prazeres Bentes e Nuno Bentes de Sousa Lamy, casados,
residente em Lagoa.

Conselho fiscal: presidente, Serafim dos Santos Peralta; secretá-
rio, Luís Pedro Semedo Borralho Ramires Bica; vogais: efectivo,
Romeu Jorge Pontes; suplente, João Carlos Pina Boto, casado, resi-
dente na Lagoa.

Prazo: triénio de 2001-2003.

Depositado documento legal.

25 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 13425307

T. F. � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Sede: Rua do Barranco, 6, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1043/950831; identificação de pessoa colectiva n.º 504849999;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/230301.

Certifico a mudança de sede da sociedade em epígrafe para Estra-
da do Farol, loja B, 30, rés-do-chão, Praia de Carvoeiro, freguesia
de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

Depositado documento legal.

15 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 05872537

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

MEGALEILÕES � AGÊNCIA DE LEILÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1022/991007; identificação de pessoa colectiva
n.º 504666223; averbamento n.º 1; número e data da apresentação:
2/010524.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2/20010524.
Cessação das funções de gerente de José de Jesus Joaquim, por

renúncia, em 15 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

1 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Cor-
deiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13416073

GUARDA

FORNOS DE ALGODRES

FOTOPOMPEU, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Tomar, 22, Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 85/940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503241512.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa Cabral
Lima. 10678948

OLIVEIRA & NUNES, L.DA

Sede: Figueiró da Granja

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 14/850930; identificação de pessoa colectiva n.º 500391718.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa Cabral
Lima. 10678956

MILC � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 52/060391; identificação de pessoa colectiva n.º 502512440.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

1 de Junho de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa Cabral
Lima. 10678964

GOUVEIA

QUINTA DAS ADEGAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 376/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503681245.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07110251

ESTRELATUR � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 185/
800514; identificação de pessoa colectiva n.º 500984131.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07110260

GUARDA

O FORNINHO DA ESTAÇÃO � PASTELARIA
E PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1726;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010517.

Certifico que entre Marileny Cristina de Jesus Rumor, Ana Maria
de Jesus Rumor e Rui Leonel Rodrigues Mesquita foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Forninho da Estação � Pas-
telaria e Pão Quente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Estação, lote 1,
1.º piso, freguesia da Guarda (São Vicente), concelho da Guarda.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de pão,
produtos de pastelaria e alimentares, afins, café e serviço de snack-
-bar.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
três quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Marileny Cristina de Jesus Rumor,
Ana Maria de Jesus Rumor e Rui Leonel Rodrigues Mesquita.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, 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 sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a
totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, sendo a data e forma de restituição fixadas em assembleia ge-
ral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede soci-
al e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos le-
asing, e tomar de trespasse estabelecimentos e de arrendamento
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Nasci-
mento Martins Teixeira. 15526151

SEIA

ALBERTO RIBEIRO SARAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 712/000718;
identificação de pessoa colectiva n.º 505957899.

Certifico que, em 3 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827510

3R � GESTÃO AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 507/960308;
identificação de pessoa colectiva n.º 503591769.

Certifico que, em 8 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827677

TRANSPORTE DE MERCADORIAS SENENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 395/930422;
identificação de pessoa colectiva n.º 502965908.

Certifico que, em 5 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827839

GRANISEIA � INDÚSTRIA DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 582/970702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392359.

Certifico que, em 8 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13808060

CAMILO DE ALMEIDA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 104/750722;
identificação de pessoa colectiva n.º 500325979.

Certifico que, em 19 de Abril de 2001, foram depositados na pas-
ta da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827758

M. N. MÓVEIS � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 520/960628;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666645.

Certifico que, em 19 de Abril de 2001, foram depositados na pas-
ta da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827790

ELECTROVICTOR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 407/930708;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015326.
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Certifico que, em 3 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827855

CASA DO DIVINO SALVADOR � ACOLHIMENTO
E APOIO À 3.A IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 466/950426;
identificação de pessoa colectiva n.º 503396826.

Certifico que, em 3 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827863

MONDEGUEIRA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 653/990526;
identificação de pessoa colectiva n.º 504458280.

Certifico que, em 8 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827723

RESTAURANTE MOTA VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 635/981215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504303597.

Certifico que, em 3 de Maio de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em
epígrafe.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 13827898

LEIRIA

BATALHA

P. COSTA & C. COSTA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 693/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504469088; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 66/010518.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado com
a quantia de 24 100$, tendo sido parcialmente alterado o contrato
social. Os artigos 2.º e 3.º passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário nacional e
internacional de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 25 000 eu-
ros, uma de cada sócio.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13583980

OLIVEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 33/
881110; identificação de pessoa colectiva n.º 501157344; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 30/010523.

Certifico que foi efectuado o registo da nomeação dos órgãos
sociais para o triénio de 2001-2003, sendo a seguinte a sua compo-
sição:

Administração: Joaquim da Silva Oliveira, presidente; Carlos da
Silva Oliveira e Henrique António Inácio Ferreira, vogais.

Fiscalização: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por José Maria de Jesus Carreira, casado, fiscal
único; José Luís de Sousa Leal, revisor oficial de contas, fiscal su-
plente.

Data: 28 de Fevereiro de 2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13580027

TRANSPORTES CESÁRIO GOMES VALÉRIO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 114/
890809; identificação de pessoa colectiva n.º 502201258; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 20/010521.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado com
a quantia de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contra-
to, o artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13580183

VÍTOR & COELHO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 518/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503108600; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 17/010521.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo as contas sido aprovadas em 1 de Maio de 2001, não haven-
do activo nem passivo.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13580175

VESTIRE � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 232/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502476869; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/010521.
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Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado com
a quantia de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contra-
to, os artigos 4.º e 8.º passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral pertence aos sócios
Manuel Jorge Moreira de Sousa e Célia Maria Moreira Peixoto de
Sousa, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13580167

POLIUNIVERSO � PROJECÇÃO E INJECÇÃO
DE POLIURETANO � ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 723/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504526421.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas de 2000 da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13583298

SUPERLÍDER � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 745/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504662023; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 127/
010518.

Certifico que José Cerejo Monteiro cessou funções de gerente na
sociedade em epígrafe, por renúncia, ocorrida em 22 de Março de
2001.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 13580051

BOMBARRAL

SILRRAL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 621/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 502939109; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010529.

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

Mudança de sede para a Rua da Escola Primária, Empreendimen-
to Villas Oeste, Vale Covo, Bombarral.

Foi conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Do-
mingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13986961

AVITODOS � COMÉRCIO DE FRANGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 620/
20010528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
28052001.

Certifico que pela escritura de contrato de sociedade em epígrafe,
lavrada em 28 de Maio de 2001, a fl. 94 do livro n.º 143-A do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Maio de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste
Cartório, compareceram como outorgantes José António de Oli-
veira Lopes, número de identificação fiscal 139689087, e mu-
lher, Luísa Cipriana dos Reis Poseiro Lopes, número de identifi-
cação fiscal 143784641, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da freguesia de Canas de Santa Maria,
concelho de Tondela, e ela da freguesia de Roliça, concelho do
Bombarral, residentes na Rua do Cruzeiro, 10, lugar e freguesia
de Pó, concelho do Bombarral.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 5743632, de 20 de Março de 2000, e
6943827, de 31 de Outubro de 1996, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AVITODOS � Comércio de
Frangos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cruzeiro, 10, lugar e
freguesia de Pó, concelho do Bombarral.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização
de frangos e serviços de produção de frangos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, José António de Oliveira Lopes e Luísa
Cipriana dos Reis Poseiro Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio José António de Oliveira Lopes.

2 � Para a sociedade fim obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.
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Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Do-
mingos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13986953

LEIRIA

OLIVEIRA E PIRES � SANEAMENTO E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Chainça, 2495 Chainça

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5067/
960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503608262; número e
data da apresentação: D-92/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14599384

A. NEVES � REBOQUES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada de Leiria, Loureira,
2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5904/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504120034; número e
data da apresentação: D-98/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14599490

INFORPC � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 47-A, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5716/
971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503996858; número e
data da apresentação: D-325/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646242

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. FREITAS MARTINS, L.DA

Sede: Avenida do Capitão Mousinho de Albuquerque, 88, 1.º,
esquerdo, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2959/
890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502216360; número e
data da apresentação: D-324/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646234

SOCIPINTURAS � SOCIEDADE DE PINTURAS
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Leão, Caranguejeira, 2410 Caranguejeira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4583/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503283819; número e
data da apresentação: D-316/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
11687797

A. B. F. E JORSOAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 173, Várzea, Souto da Carpalhosa,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5647/
970909; identificação de pessoa colectiva n.º 503956244; número e
data da apresentação: D-233/29062000.

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

4 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14597373

CAFÉ PEDROS, L.DA

Sede: Largo de São Miguel das Areias, 63, Coimbrão, Leiria,
2425 Coimbrão

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5265/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503730602; número e
data da apresentação: D-323/29062000.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646226

J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 39, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 988/750802;
identificação de pessoa colectiva n.º 500367272; número e data da
apresentação: D-422/29062000.

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

18 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589672

A CAÇAROLA � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Sede: Edifício Nossa Senhora do Amparo, loja 1, Arrabalde
da Ponte, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4775/
950503; identificação de pessoa colectiva n.º 503417858; número e
data da apresentação: D-327/29062000.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646269

RALJ � EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Sede: Rua Central, Loureira, 2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5055/
960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503598704; número e
data da apresentação: D-432/29062000.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 1999.

19 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589788

CONFECÇÕES LUZ E CARREIRA, L.DA

Sede: Rua da Nossa Senhora de Fátima, 43, 2495 Arrabal

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5614/
970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503940950; número e
data da apresentação: D-96/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14599511

FONTELIS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Fonte, lote 10, rés-do-chão, direito,
loja B, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4910/
951002; identificação de pessoa colectiva n.º 503508403; número e
data da apresentação: D-272/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596873

JOSÉ DA SILVA FABIÃO, L.DA

Sede: Praça de Rodrigues Lobo, 104, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1383/
800208; identificação de pessoa colectiva n.º 500937400; número e
data da apresentação: D-262/000629.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596970

SANKYO OILLESS PORTUGAL � COMPONENTES
PARA A INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Sede: Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4020/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502860901; número e
data da apresentação: D-263/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596962

GRAÇA BARBEIRO, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 79-B,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4656/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503337110; número e
data da apresentação: D-264/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596954

LISPINTOS � COMÉRCIO DE PINTOS, L.DA

Sede: Rua de D. Maria Elisa, 617, Barreiros, 2400 Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4672/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503337005; número e
data da apresentação: 265/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596946

LISCOLOR � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA, L.DA

Sede: Praça de Rodrigues Lobo, 4, 1.º, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2302/
870306; identificação de pessoa colectiva n.º 501791256; número e
data da apresentação: D-266/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596938

RISCADO E RAPOULA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
79, 1.º, A, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5231/
960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503702617; número e
data da apresentação: D-313/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
11687789

RECAUCHUTAGEM DA MADALENA, L.DA

Sede: Agodim, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 671/681001;
identificação de pessoa colectiva n.º 500228310; número e data da
apresentação: D-427/29062000.

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

17 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14589729

ATAR � SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal,
lote 6, sul, 7.º, frente, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2921/
890720; identificação de pessoa colectiva n.º 502192291; número e
data da apresentação: D-314/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
11687762

J. C. C. RELÓGIOS, L.DA

Sede: Rua da Professora Augusta de Sousa Lopes, 6,
Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4392/
940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503141216; número e
data da apresentação: D-396/29062000.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 1999.

17 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647486

VIRGOLINO MOTA TRANSPORTES, L.DA

Sede: Monte Redondo, 2425 Monte Redondo

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4630/
941129; identificação de pessoa colectiva n.º 503316164; número e
data da apresentação: D-250/29062000.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14597799

LEIRICLASSE � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Rua de Glória Barata Rodrigues, 224, rés-do-chão,
Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4837/
950706; identificação de pessoa colectiva n.º 503458996; número e
data da apresentação: D-308/000629.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646706

PROPONOITES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E DE LAZER, L.DA

Sede: Urbanização Encosta, lote 4-B, 5.º, direito, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5169/
960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503672378; número e
data da apresentação: D-306/000629.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646684

ISACARLA � CABELEIREIRAS, L.DA

Sede: Avenida de 22 de Maio, lote 5, 153, Marrazes,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6196/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504292862; número e
data da apresentação: D-305/000629.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646676

CLIMOLIS � GÁS E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Sede: Rua da Espinheira, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6106/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504224603; número e
data da apresentação: 304/000629.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646668

CARPINTARIA NATIVE, L.DA

Sede: Rua da Florista, 2, Loureira,
2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4937/
951107; identificação de pessoa colectiva n.º 503529516; número e
data da apresentação: D-93/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14599392

RIBEICLIMA � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: 2495 Santa Catarina da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4646/
941223; identificação de pessoa colectiva n.º 503337099; número e
data da apresentação: D-98/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14599520

MENUEXPRESSO � CATERING, L.DA

Sede: Rua do Escritor Manuel Ferreira, 3,
Gândara dos Olivais, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4807/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503432466; número e
data da apresentação: D-271/000629.

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

5 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14596881

NOVA GENTE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, 63, Marrazes,
2400 Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6209/
981120; identificação de pessoa colectiva n.º 504295047; número e
data da apresentação: D-387/000629.

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

18 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646919

NEVES E NEVES GONÇALVES, L.DA

Sede: Alto Vieiro, Parceiros, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2017/
850311; identificação de pessoa colectiva n.º 501590773; número e
data da apresentação: D-402/29062000.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 1999.

17 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14647524

LURIAL � MAQUINAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS, L.DA

Sede: Cerca, 2405 Maceira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6096/
980814; identificação de pessoa colectiva n.º 504223488; número e
data da apresentação: D-401/29062000.

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

17 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
12424838

FREZOMETAL � FABRICO DE MOLDES, L.DA

Sede: Cerca, 2405 Maceira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5609/
970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503940291; número e
data da apresentação: D-400/29062000.

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

17 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
12424846

FATIMAUTO � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua da Malaposta, Cruz d�Areia, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4404/
940225; identificação de pessoa colectiva n.º 503163791; número e
data da apresentação: D-300/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646625

SILAFRUTOS � SOCIEDADE INDUSTRIAL
LACTO-FRUTOS, L.DA

Sede: Quinta da Matinha, lote 68, rés-do-chão, direito,
Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1288/
790125; identificação de pessoa colectiva n.º 500811806; número e
data da apresentação: D-298/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646617

SILVINO & FERREIRA � CAFETARIA
E PASTELARIA, L.DA

Sede: Centro Comercial Maringá, lote 52, Avenida da Cidade
Maringá, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4395/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503141020; número e
data da apresentação: D-297/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646609

JANTE � SPOR PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, 34, rés-do-chão,
direito, Cruz d�Areia, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4263/
930805; identificação de pessoa colectiva n.º 503046299; número e
data da apresentação: D-296/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646595

FELICIANO & FERREIRA, L.DA

Sede: Coucinheira, Amor, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1636/
820507; identificação de pessoa colectiva n.º 501275770; número e
data da apresentação: D-295/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646587

LISRÚMEROS � CONTABILIDADE, ASSISTÊNCIA
FISCAL E PROCURADORIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Correia Mateus, 22, 2.º, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1363/
791029; identificação de pessoa colectiva n.º 500875413; número e
data da apresentação: D-294/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646579

RUIVO & RODA, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 26, rés-do-chão,
esquerdo, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1577/
820112; identificação de pessoa colectiva n.º 501231340; número e
data da apresentação: D-293/000629.

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

9 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646560

EQUILENA � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
DO LENA, L.DA

Sede: Bairro do Jericó, lote 3, Estrada da Marinha, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2985/
891020; identificação de pessoa colectiva n.º 502235497; número e
data da apresentação: D-302/000629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 1999.

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646641

FUNDOS CIRCULANTES � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Arrabalde d�Aquém, Edifício Nerlei, loja J, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5306/
961105; identificação de pessoa colectiva n.º 503765066; número e
data da apresentação: D-312/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
11687800

POLITESTE � POLIMENTO MOLDES, L.DA

Sede: Mangas, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4644/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503337102; número e
data da apresentação: D-311/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646137

J. P. M. E ABREU, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, 5, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4560/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503265560; número e
data da apresentação: D-318/29062000.

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

10 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14646170

AZOIAPLÁS � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: Rua do Sol, 513, Caracola, Vale do Horto, Azoia,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3021/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502259507; número e
data da apresentação: D-274/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14597888

FELICIANO E DINIS, L.DA

Sede: Rua do Professor José Pereira Fonseca,
Gândara dos Olivais, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5215/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503636339; número e
data da apresentação: D-273/29062000.

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

6 de Abril de 2001. � A Conservadora, Diná César de Bastos.
14597870

NAZARÉ

BY NIGHT BAR, L.DA

Sede: Largo da Independência Nacional, 4 e 5, Nazaré

Capital social: 5001 euros

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 477/
010522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010522.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral da escritura pública outorgada, em 8 de Maio de 2001, a
fl. 86 do livro n.º 146-B do Cartório Notarial de Alcobaça, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe entre:

1.º Jorge Manuel Mendes do Carmo, casado com Ana Paula Penas
Gens do Carmo sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de freguesia de Évora de Alcobaça, onde reside à Rua Prin-
cipal, em Casal Pinheiro, concelho de Alcobaça, contribuinte fiscal
n.º 175134049;

2.º Nuno Vinagre Castelhano, casado com Maria de Lurdes Penas
Gens Castelhano sob o regime da comunhão geral, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na
Avenida Nova da Igreja, lote 4, 3.º, esquerdo, na vila e freguesia de
Benedita, concelho de Alcobaça, contribuinte fiscal n.º 183023870;

3.º Gonçalo Miguel do Carmo Ferreira, casado com Felisbela Maria
Penas Gens sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Benedita, onde reside à Rua dos Combatentes, 1-B, conce-
lho de Alcobaça, contribuinte fiscal n.º 205429882.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem

entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma By Night Bar, L.da, tem a sua sede no
Largo da Independência, 4 e 5, na vila, freguesia e concelho da Na-
zaré.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, dele-
gações, sucursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de
representação social em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, nomeadamente
bar.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, em
agrupamentos complementares de empresas, no capital social de
outras reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou
comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto desta, ou destas
sociedades, coincida ou não, no todo ou em parte, com aquele que a
sociedade está exercendo, podendo ainda associar-se pela forma que
entender mais conveniente, colaborar com elas através da sua direc-
ção ou fiscalização, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros e correspondente à soma de três quotas iguais dos valo-
res nominais de 1667 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jorge Manuel Mendes do Carmo, Nuno Vinagre Castelhano e
Gonçalo Manuel do Carmo Ferreira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante global igual até ao décuplo do capital social, existente à
data da deliberação, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, ficam a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
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designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
Jorge Manuel Mendes do Carmo, Nuno Vinagre Castelhano e Gon-
çalo Manuel do Carmo Ferreira.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes, os quais
poderão outorgar contratos de compra ou venda de quaisquer
veículos.

§ 2.º Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

§ 3.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quais-
quer equipamentos e outros bens móveis inerentes à sua actividade
comercial, procedendo ao levantamento de quantias da conta aberta
em nome da sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obriga-
ções emergentes da sua actividade, bem como para a liquidação de
despesas com a sua constituição e registo, despesas estas que a so-
ciedade desde já assume.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 13570757

FILOMENO PEQUICHO, ENGENHEIROS, L.DA

Sede: Tapada, lote 8, esquerdo, Sítio, Nazaré

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 478/
20010529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010529.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o texto seguinte é a reprodução in-
tegral da escritura pública outorgada, em 20 de Abril de 2001, a
fl. 44 do livro n.º 59-E do Cartório Notarial da Marinha Grande, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre:

1.º Filomeno Pequicho Pacheco da Costa, solteiro, maior, natural
da freguesia e concelho da Nazaré, onde reside no lugar do Sitio,
Tapada, lote 8, esquerdo, contribuinte fiscal n.º 182651746;

2.º Luciana da Silva Custódio, solteira, maior, natural da freguesia
e concelho da Nazaré, onde reside no lugar do Sítio, Tapada, lote 8,
esquerdo, contribuinte fiscal n.º 210411740.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E disseram que entre si constituem uma sociedade comercial por

quotas de responsabilidade limitada, com a firma Filomeno
Pequicho, Engenheiros, L.da, com sede na Tapada, lote 8, esquer-
do, Sítio, Nazaré, com o capital social de 5000 euros (1 002 410$),
a qual se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos consignados
em documento completar, que apresentaram, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, cujo conteúdo
conhecem perfeitamente e se arquiva, como parte integrante desta
escritura.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filomeno Pequicho, Engenhei-
ros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Tapada, lote 8, esquerdo,
Sítio, 2450-065 Nazaré.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos de
construção, fiscalização e coordenação de obras de construção e
compra e venda e revenda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, que equivale a 5000 euros,
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 902 169$ que equivale a 4500 euros,
pertencente ao sócio Filomeno Pequicho Pacheco da Costa, e uma
outra de 100 241$ que equivale a 500 euros, pertencente à sócia
Luciana Silva Custódio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Filomeno Pequicho
Pacheco da Costa, que, desde já, fica nomeado gerente, ficando a
sociedade obrigada em todos os seus actos e contratos através da sua
assinatura.

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 direi-
to 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

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
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.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal 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 7.º

Poderão os sócios deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Mon-
teiro. 13570765

SUCATOPEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 142; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502371420.

Certifico que, em relação à sociedade SUCATOPEÇAS, L.da, fo-
ram depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de
contas referentes ao exercício do ano de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Mon-
teiro. 13570706

LISBOA
LOURES

TÁXIS IPIRANGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 443;
identificação de pessoa colectiva n.º P505409151; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20010517.
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Certifico que, por escritura de 19 de Abril de 2001, exarada a fl.
53 do livro n.º 194-F do 3.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Ipiranga, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Praceta da Sede, lote 45, Vale de Figueira, fre-
guesia de São João da Talha, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de passageiros em
automóveis ligeiros � táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio José António Pimenta Ramalho.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
único sócio, José António Pimenta Ramalho, desde já nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para a obrigar.

5.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá vir a ad-
quirir participações em sociedades com objecto social igual ou dife-
rente do seu ou em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que os mesmos visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de Andrade
Cardoso Gonçalves. 13530542

LAIMANE � ARTIGOS DECORAÇÃO E LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 379;
identificação de pessoa colectiva n.º 504820745; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010517.

Certifico que, por escritura de 7 de Maio de 2001, exarada a fl.
63 v.º do livro n.º 679-A do Cartório Notarial de Loures, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 12506630

WAYFIELD � TRADING INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 96/
20001220; identificação de pessoa colectiva n.º 511112319; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 4/20001220.

Certifico que, por escritura de 8 de Setembro de 2000, exarada a
fl. 28 do livro n.º 443-F do 2.º Cartório Notarial de Sintra, foi alte-
rado o artigo 2.º do contrato social que passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, 26, escri-
tório 210, Quinta Nova de São Roque, freguesia de Santo Antão do
Tojal, concelho de Loures, poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do
conselho de administração.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Apresentação n.º 5/20001220.
Facto: nomeação de administrador.
Administrador: Rui Paulo Alves da Silva, casado, residente na Rua

do Rossio, 16-18, Janas, Sintra.
Data da deliberação: 18 de Setembro de 2000.

Apresentação n.º 3/20010517 � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções de vogal do conselho de administração.
Vogal: Raquel Maria da Silva Costa.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Agosto de 2000.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13537563

ECOCINK � CENTRO DE RECICLAGEM
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 442;
identificação de pessoa colectiva n.º P505406241; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20010517.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2001, exarada a fl.
109 do livro n.º 121-D do 22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre Maria Paula Carvalho
Duarte Pereira Lima e Ricardo Nuno Duarte Lima, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta ao tipo de sociedade comercial por quotas a
sua firma é ECOCINK � Centro de Reciclagem de Informática, L.da,
tem a sua sede no Bairro de São Francisco, lote 12, 1.º, direito, fre-
guesia de Camarate, concelho de Loures.

1 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2 � A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comercialização, limpeza e
reciclagem de consumíveis informáticos, comercialização de
hardware, software e formação e material de escritório.

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.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade como ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Ricardo
Nuno Duarte Lima, que fica desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � O gerente pode constituir mandatários da sociedade nos ter-

mos e para os efeitos da lei geral.
4 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em abonações, fian-

ças, letras de favor e em quaisquer actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais, sob pena de responderem perante a sociedade pe-
los prejuízos que lhe causarem.

5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, po-
rém, a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade,
sendo neste caso, reservado aos sócios não cedentes o direito de
preferência.
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ARTIGO 6.º

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

a) Pelo falecimento do respectivo titular;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar.
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
e) Por falência ou insolvência de um sócio;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro 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 for falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 180 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 50 000 euros, por acordo unâ-
nime de todos.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de Andrade
Cardoso Gonçalves. 14973324

PEDRO TROLHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 441;
identificação de pessoa colectiva n.º P505361159; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20010517.

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2001, exarada a fl.
103 do livro n.º 280-F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe entre Pedro Henriques da Silva e
Margarida Maria da Conceição Pereira da Silva, que se rege pelo
seguinte contrato:.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Trolha � Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Pires Jorge,
lote 8, Casal dos Machados, freguesia do Catujal, concelho de Loures.

2 � A sua sede pode ser transferida dentro do concelho ou para
outro limítrofe, por deliberação da gerência, e ainda criar e encerrar
filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas locais de repre-
sentação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 470 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 11 223 euros, pertencente ao sócio Pedro Henriques da
Silva, e outra no valor nominal de 1247 euros, pertencente à sócia
Margarida Maria Conceição Pereira da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Pedro Henriques da Silva.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por escrito com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da Silva Migueis de Andrade
Cardoso Gonçalves. 11468181

COELHOTIR � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 437;
identificação de pessoa colectiva n.º 504614657; inscrições n.os 3 e
4; números e datas das apresentações: 5/20010221 e 6/20010516.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente com capacidade profissional de Ana-

bela da Costa Ferreira, casada.
Data: 26 de Janeiro de 2001.
Certifico ainda que, por acta n.º 2, de 26 de Janeiro de 2001, foi

alterado o artigo 1.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COELHOTIR � Transportes Rodo-
viários de Mercadorias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
São João Brito, 15, rés-do-chão, freguesia de São Sebastião de Guer-
reiros, concelho de Loures.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13530500

ODIVELAS

AMOIL � COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
E FOMENTO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502399902; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e datas das apresentações:
of. 7/000926 e 12/20010220.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerente de Emília Maria Matias Dinis, por

renúncia, em 15 de Junho de 2000.
Nomeação de gerente de Anselmo Mariano Rodrigues, divorciado.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14976188

RÃO DIFA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 15 948;
identificação de pessoa colectiva n.º P504469398; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010403.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Cessação de funções de gerente, de José António Carrasco Co-

laço, por renúncia, em 15 de Fevereiro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 13542680
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EUGÉNIA SILVA & RUI GONÇALVES � SALÃO
DE CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 509;
identificação de pessoa colectiva n.º 503830763; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 11/20010403.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Março de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14950502

BARRETO & CORREIA � CONTABILIDADE, SERVIÇOS
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 205;
identificação de pessoa colectiva n.º P505397145; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/20010403.

Certifico que entre Norberto Barreto Correia � 3000 euros e
Maria dos Anjos Simões Henriques Correia, casada com o anterior
na comunhão geral � 2000 euros, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Barreto & Correia � Contabilidade,
Serviços e Fiscalidade, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta do Poder
Local, lote 206-A, rés-do-chão, direito, freguesia da Pontinha, con-
celho de Odivelas.

2.º

A sociedade tem por objecto serviços de contabilidade, salários,
gestão, documentação, informática, serviços, consultadoria e fisca-
lidade.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3000 euros, pertencente ao sócio Norberto Barreto Correia, e uma
de 2000 euros, pertencente à sócia Maria dos Anjos Simões Henri-
ques Correia.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém, a
favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo
conferido o direito de preferência aos sócios não cedentes.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a proceder aos seguintes actos, designadamente ainda antes
do registo definitivo do contrato social:

a) Levantar o depósito do capital social realizado.
b) Proceder à aquisição de bens móveis, imóveis ou equipamen-

tos; tomar de arrendamento quaisquer prédios; proceder à celebra-
ção de contratos de fornecimento de serviços que se mostrem ne-
cessários à instalação e funcionamento da sociedade e fazer o
pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14950480

OS BRUNHETAS, LADRILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 204;
identificação de pessoa colectiva n.º P505399016; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/20010403.

Certifico que entre José Rosa Rodrigues Brunheta Morgado, casa-
do com Isaltina Morgado Bouça Rodrigues na comunhão de adquiri-
dos � 2500 euros, e Manuel Brunheta Alves, casado com Luísa
Virgínia Bouça Alves na comunhão de adquiridos � 2500 euros, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Os Brunhetas, Ladrilhadores, L.da, tem
a sua sede na Rua de 16 de Fevereiro, 86, Bairro das Fontaínhas,
freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

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

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de ladrilhadores da cons-
trução civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

§ único. Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capi-
tal, com voto unânime de todos os sócios, até ao montante global
de 20 000 000$ e qualquer sócio poderá fazer suprimentos à socie-
dade, nos termos e condições que em assembleia geral forem estabe-
lecidos e de harmonia com a lei.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, sendo agora nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária e suficiente a assinatura de um dos gerentes.

§ 2.º Aos gerentes é proibido obrigar a sociedade em negócios de
favor, prestação de avales, fianças, abonações e garantias ou em
quaisquer outros actos alheios ao objecto e negócio social.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em segundo sempre direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos de arresto,
penhora ou qualquer outro procedimento judicial, sem consentimento
do seu titular; o valor da quota amortizada será o que resultar de um
balanço a que para esse fim se procederá.

7.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade não
se dissolve, continuando entre os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido que nomearão um, de entre eles, que os repre-
sente na sociedade enquanto se mantiver a interdição ou a indivisão.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Abril de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 12506508

MOVIMADEIRA � FABRICO DE COZINHAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 302; identificação de pessoa colectiva n.º P504787349;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010330.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudou a sede para Rua de Luís Freitas Branco, lote 308, cave,

Bairro Trigache Norte, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

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

Esta certidão está conforme o original.

30 de Março de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14956900

FONTINHA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1521;
identificação de pessoa colectiva n.º 500117969; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 12/20010402.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Alteração parcial do contrato em que alteram os artigos 3.º e 5.º

do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 450 000$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor de 225 000$, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, agora nomeados gerentes, sendo necessárias as
assinaturas de ambos para obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Esta certidão está conforme o original.

2 de Abril de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14976234

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

TÁXIS PORFÍRIO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 357; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010516.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Porfírio & Reis, L.da, com sede
na Avenida de Nossa Senhora da Purificação, sem número, freguesia
de Sapataria, concelho de Sobral de Monte Agraço.

2.º

O seu objecto social consiste em serviços de transporte de passa-
geiros em viaturas táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas no valor nominal de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Isidoro Lourenço
Porfírio e Maria Cristina dos Reis Porfírio.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida pelo sócio Isidoro Lourenço Porfírio, que desde já fica no-
meado gerente.

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

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos

depende do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lu-
gar e o sócio não cedente em segundo lugar, sempre direito de pre-
ferência.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital com voto
unânime de todos os sócios, até ao montante global de 100 000 eu-
ros, e qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que em assembleia geral forem estabelecidos.

7.º

Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em ac-
tos e contratos que não respeitem aos negócios sociais.

8.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade, nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma re-

tirada à livre disponibilidade do seu titular;
c) Se o sócio titular de uma quota for declarado em estado de

falência ou insolvência;
d) Quando a quota deixe de pertencer inteiramente ao seu titu-

lar, por virtude de partilha subsequente a divórcio ou separação
judicial.

§ único. A assembleia geral fixará o montante a pagar pela amor-
tização de qualquer quota, de harmonia com o balanço e as condi-
ções aprovadas, respeitantes ao exercício anterior.

9.º

Nos casos de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios a sociedade continua com o representante legal do interdito
ou inabilitado e com os herdeiros do falecido, devendo estes desig-
nar por escrito, um que a todos represente.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Concei-
ção Henriques Pais dos Santos. 09081097

VILA FRANCA DE XIRA

TÁXIS NUNES & GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5073/20010124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rui
Miguel Tomás Neves Alves Nunes, casado com Caria Maria Martins
Guedes Nunes no regime de comunhão de adquiridos, residente na
Quinta da Piedade, 2.ª fase, 71, 3.º, frente, Póvoa de Santa Iria, e
Carla Maria Martins Guedes Nunes, casada com o anterior no refe-
rido regime e com ele residente, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Nunes & Guedes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Piedade, 2.ª fase,
71, 3.º, frente, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila
Franca de Xira.

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, cada
uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Rui Miguel To-
más Neves Alves Nunes e a não sócia Olga Cristina da Gama Rosa,
casada, residente na Rua de Aquiles Machado, 6, 7.º, direito, em Lis-
boa.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851934

PREDIBRIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5114/010222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010222.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Álva-
ro Lourenço Lopes, casado com Maria José Pereira Ferreira Lopes
no regime de comunhão de adquiridos, residente na Quinta da Pieda-
de, 3, 1.º, direito, Póvoa de Santa Iria, e Américo Ramos dos San-
tos, casado com Maria do Amparo Xavier Silva Santos no regime
de comunhão de adquiridos, residente no Casal da Serra, lote 44, 2.º,
direito, Póvoa de Santa Iria, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREDIBRIL � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Olival do Salema-a-dos Po-
tes, Alverca, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 de prédios novos
para venda, compra e venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 25 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855239

DEXTRA SERVIÇOS � LIMPEZAS E MANUTENÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5139/010316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Luís de Jesus Pereira, casado com Maria Luísa Cláudio Jones Pêgo
Pereira no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Pero da Covilhã, lote 102, 4.º, direito, Carregado, e Maria Luísa
Cláudio Jones Pêgo Pereira, casada com o anterior no referido re-
gime e com ele residente, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dextra Serviços � Limpezas e
Manutenções Industriais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Doutor Miguel Bom-
barda, 224, sala C, freguesia e concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de limpeza e manu-
tenção em unidades industriais e comerciais; gestão de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

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 a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855751

ARMAÇÃO DO TEJO � INTERMEDIAÇÃO
EM PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5130/010308; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fran-
cisco Manuel Camões Vieira, divorciado, residente na Quinta da
Piedade, 2.ª fase, lote 6, 9.º, A, Póvoa de Santa Iria, e Maria Eduar-
da Renga Barradas, divorciada, residente com o anterior, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armação do Tejo �
Intermediação em Publicidade e Marketing, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Piedade, 2.ª fase,
lote 6, 9.º, A, no lugar e freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho
de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na intermediação em contratos
de publicidade e marketing. Assessoria nas áreas de publicidade,
marketing e comunicação. Promoção e organização de eventos, sem
instalações próprias. Compra e venda de espaços publicitários. Pres-
tação de serviços administrativos.

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
nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio Francisco Manuel Ca-
mões Vieira, e outra no valor nominal de 1500 euros, titulada pela
sócia Maria Eduarda Renga Barradas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco Manuel
Camões Vieira.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855565

SÉRGIO & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5152/010326; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010326.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Correia Sérgio, casado com Maria da Graça Jesus Abrantes Cor-
reia Sérgio no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua
9 de Agosto de 1990, 33, 3.º, esquerdo, Alverca do Ribatejo e Maria
da Graça Jesus Abrantes Correia Sérgio, casada com o anterior no
referido regime e com ele residente, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sérgio & Abrantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 9 de Agosto de 1990, 33,
3.º, esquerdo, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca
de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 veículo automóvel ligeiro 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, 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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Correia
Sérgio.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855956

12 WATTS � ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5122/010302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
José Martins Rodrigues Matias, solteiro, maior, residente na Rua de
25 de Abril, 2, 2.º, direito, Alverca do Ribatejo, e Vítor Manuel Vaz
Ribeiro, divorciado, residente na Rua de D. Dinis, lote 445, Fernão
Ferro, Seixal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 12 WATTS � Electrónica e
Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 2, 2.º,
direito, Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de
Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 instalação e manutenção de
sistemas eléctricos. Importação e exportação e comércio, repara-
ção e assistência técnica de equipamentos electrónicos e informáti-
cos, importação, exportação e comércio de grande variedade de mer-
cadorias nomeadamente vestuário, antiguidades, louças, peças
decoração, jóias, cd�s audio e dados, vinil, livros.

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 dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855425

TÁXIS SOLAR DO LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5115/010223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
010223.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Manuel Martins Frade, casado com Maria Irene dos Santos Rodri-
gues Frade no regime de comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Liberdade, 2, 3.º, direito, Forte da Casa, e Maria Irene dos Santos
Rodrigues Frade, casada com o anterior no referido regime e com
ele residente, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Solar do Leão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 2, 3.º, direi-
to, freguesia de Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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
de veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
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 um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel Martins Frade.

ARTIGO 5.º

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

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855280

SIMÕES & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 666/730925; identificação de pessoa colectiva n.º 500252289;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 9 e 13/010329.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Augusto Simões da Encar-
nação, por renúncia, em 9 de Fevereiro de 2001;

2.º Aumentou o seu capital em 7230$, realizado em dinheiro, rede-
nominou e alterou parcialmente o contrato quanto aos artigos 4.º e
5.º, nos seguintes termos:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros, re-
presentado por três quotas: duas de 3750 euros, uma de cada um dos
sócios José Carlos de Frias Gaspar e Rui Miguel Rosa Rato; uma de
7500 euros, do sócio António da Silva Gaspar.

5.º

a) A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
sócios, estando já nomeado gerente o sócio António da Silva Gas-
par e sendo nomeados desde já gerentes os sócios José Carlos de
Frias Gaspar e Rui Miguel Rosa Rato.

b) Para obrigar a sociedade em todos os actos relativos à activi-
dade social é necessária a assinatura de dois gerentes.

c) Para assuntos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes.

d) Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-
nhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações e outros
semelhantes.

Está conforme o original.

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

15 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13509454

TÁXIS AUGUSTO DE DEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 740/760524; identificação de pessoa colectiva n.º 500421749;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/20010209.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
602 410$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcialmen-
te o contrato quanto aos artigos 1.º (corpo) e 3.º, nos seguintes
termos:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Táxis Augusto de Deus,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Policarpo Silvério dos Santos, 20,
Quinta da Ponte, freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de
Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por duas quotas de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, Rui Ferreira Pereira e Rosa Maria Almeida dos San-
tos Sousa Pereira.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854879

COFRACARMO � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3915/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503969133;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/001212.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Deslocação da sede para a Rua do Comércio, 13, freguesia de

Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 13854585

TRANSCONTENTOR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3234/950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503372994;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/010208.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
8 024 100$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 4.º, nos seguintes termos:

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, re-
presentado por duas quotas de 25 000 euros, uma de cada um dos
sócios.

Está conforme o original.

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

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854534

JP MOTOR � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3239/941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503409855;
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 8/10/20010205.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
20 072 300$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parci-
almente o contrato, quanto aos artigos 1.º (corpo) e 3.º nos seguin-
tes termos:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade continua a adoptar a firma JP Motor � Comércio e
Assistência de Veículos Motorizados, L.da, e tem a sua sede na Praça
da Cova do Bicho, 5, em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca
do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
150 000 euros, representado por duas quotas: uma de 135 000 eu-
ros, do sócio João Mateus Paulino Francisco; outra de 15 000 eu-
ros, da sócia Anabela Amaral da Fonseca.

Está conforme o original.

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

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854771

GELADARIA ARTESANAL VILAFRANQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 751/760809; identificação de pessoa colectiva n.º 500592551;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 5/20010226.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
2 600 000$, realizado em dinheiro e alterou parcialmente o contra-
to quanto aos artigos 3.º (§ único aditado) e 5.º, nos seguintes ter-
mos:

ARTIGO 3.º

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela careça, mediante condições que forem deliberadas em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo dos dois sócios António
Rodrigues Vitorino e Arnaldina de Carvalho Maurício Vitorino, es-
tando já nomeado gerente o sócio António Rodrigues Vitorino e
sendo desde já nomeada a sócia Arnaldina de Carvalho Maurício
Vitorino, com dispensa de caução e com ou sem remuneração con-
soante decisão da assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um dos gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, mesmo na compra e venda de veículos automóveis.

Está conforme o original.

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

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13855310

MEMORANDO � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5008/001128; identificação de pessoa colectiva n.º 503366153;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/001128.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a denominar-se Memorando � Consultoria
para os Negócios e a Gestão, L.da, e muda a sua sede para a Avenida
de Pedro Victor, 118, 2.º, freguesia e concelho de Vila Franca de
Xira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em consultoria para os negócios e a gestão
e formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas, uma de 3 750 000$, perten-
cente ao sócio João Paulo Ferreira Range e outra de 1 250 000$,
pertencente ao sócio Rui Manuel Rochinha de Andrade.

ARTIGO 6.º

Ambos os sócios são nomeados gerentes, sendo obrigatória a as-
sinatura do gerente João Paulo Ferreira Range, para obrigar a socie-
dade.

Está conforme o original.

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

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13850776

TRISAN EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4287/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504237870;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e averbamento
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n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 11, 14 e
15/010426.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Mário Manuel da Silva
Xavier, por renúncia, em 29 de Janeiro de 2001.

2.º Alterou parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º,
n.os 2 e 3.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de 520 000$,
pertencente à sócia Graça Maria Magalhães Cardoso Oliveira dos
Santos e uma de 480 000$, pertencente ao sócio António Joaquim
Oliveira dos Santos.

4.ª

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, com ou
sem remuneração conforme deliberação social.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3.º Cessação de funções de gerente de António Joaquim Oliveira
dos Santos, por renúncia, em 21 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

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

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13509284

VIRE � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4249/980720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504210777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13532049

A BRIOSA, SERVIÇOS DE LIMPEZA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4971/001031; identificação de pessoa colectiva n.º 504406566;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/001031.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 4.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, nos
seguintes termos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Briosa, Serviços de Limpeza e
Jardinagem, L.da, com sede social na Rua de José Isidro dos Santos,
lote 32, 6.º, esquerdo, na freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho
de Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Laura
Pedro da Palma e José João da Palma.

4.º

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica desde já
nomeada gerente, a sócia Maria Laura Pedro da Palma.

5.º

A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos:

1 � Apenas com a assinatura da gerente Maria Laura Palma da
Palma.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13850032

CONSERVAS GARAVILLA � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5007/001128; identificação de pessoa colectiva n.º 504858572;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/001128.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede no Terminal TIR, Edifício Lis-
boa, Gabinete 147, Alverca, freguesia de Alverca do Ribatejo, con-
celho de Vila Franca de Xira.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 4900 eu-
ros, pertencente à sócia Conservas Garavilla, S. A., e outra de valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio, Junal Clara Figueiredo.

Está conforme o original.

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

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13850768

NBC � ESTUDOS E GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4047/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 502851201;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 5/001023.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação do administrador.
Administrador nomeado: Maria Cristina Lopes Santos Silva Ga-

meiro Sisudo, casada, residente na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, 1, 4.º, esquerdo, Figueira da Foz.

Data: 28 de Janeiro de 2000.

A Primeira-Ajudante, Maria José Resende Ferreira Santos Costa.
13847805

TRANSELITE � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3307/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503441970;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/010330.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
24 100$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, nos seguintes termos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, representado por duas quotas de 25 000 euros, uma
de cada um dos sócios, António Oliveira dos Santos e Eduardo Ma-
nuel Cruz dos Santos.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois sócios
já nomeados gerentes.
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§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para
e da sociedade é necessária a assinatura em conjunto de dois
gerentes.

§ 2.º O gerente Eduardo Manuel Cruz dos Santos, possui a ne-
cessária capacidade profissional, reconhecida pela Direcção-Geral
dos Transportes Terrestres, que a coloca à disposição da socie-
dade.

Está conforme o original.

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

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13508474

TURIPROJECTO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4417/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 504527282; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
14/20010125.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
2 000 000 de euros em dinheiro, e alterou parcialmente o contrato
quanto ao artigo 4.º nos seguintes termos:

4.º

O capital social é de 2 500 000 euros, integralmente realiza-
do em dinheiro, sendo representado por 2500 acções, ao porta-
dor em títulos de 5 e 10 acções no valor nominal de 1000 euros
cada uma.

Está conforme o original.

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

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13845799

J. L. T. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3678/961014; identificação de pessoa colectiva
n.º 503736147; inscrição n.º 2; números e data das apresentações:
3/4/20010212.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
8 024 100$, realizado em dinheiro, redenominou e alterou parcial-
mente o contrato quanto ao artigo 3.º nos seguintes termos:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, uma
de cada um dos sócios.

Está conforme o original.

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

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854895

BELNAT � TRANSPORTES, PARQUEAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5086/010208; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010208.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Joa-
quim Serras Lobato, casado com Irene Augusta Teixeira Correia
Lobato no regime de comunhão de adquiridos, residente na Praceta
de Bento de Jesus Caraça, 3, 1.º, direito, Laranjeiro, Almada, e Ana
Rita da Silva Cortez, solteira, maior, residente na Rua do Professor

Vítor Manuel Morais, 12, 3.º, esquerdo, Póvoa de Santa Iria, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BELNAT � Transportes, Par-
queamento e Distribuição de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na
Quinta do Convento, 1, Verdelha do Ruivo, freguesia de Vialonga,
concelho de Vila Franca de Xira.

2 � A sede social poderá ser mudada dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transportes, parqueamento e distri-
buição, preparação e reparação de automóveis.

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 sócio.

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, Joaquim Serras
Lobato e Ana Rita da Silva Cortez e ao não sócio Luís Manuel de
Oliveira, que ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo a so-
ciedade o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, continuará a presente
sociedade com os sobrevivos e com os herdeiros do falecido, deven-
do os ditos herdeiros nomear um entre si que a todos represente,
enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854542

COFRAFERRO � COFRAGENS E ARMAÇÃO
DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5094/010213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Rui
Manuel de Oliveira Durães, casado com Maria Amélia Anais Rodri-
gues Durães no regime de comunhão de adquiridos, residente na
Praceta do Marquês de Pombal, 1, 3.º, direito, Vialonga, e Américo
Durães, casado com Carolina Oliveira Durães no regime de comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Fernando Pessoa, lote A,
3.º, esquerdo, Vialonga, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COFRAFERRO � Cofragens e Ar-
mação de Ferro, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Marquês de
Pombal, 1, 3.º, direito, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca
de Xira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto, carpintaria, cofragem, armação
de ferro. Construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
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nominal de 2500 euros, do sócio Rui Manuel Oliveira Durães; uma
no valor nominal de 2500 euros, do sócio Américo Durães.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Rui Manuel
Oliveira Durães e Américo Durães que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

3 � Qualquer dos gerentes poderá delegar os seus poderes noutro
gerente, ou num sócio, podendo também a sociedade constituir
mandatário para os fins do artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 5.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei prescreva outros
prazos ou formalidades de convocação, serão convocadas com a
antecedência mínima de 15 dias, por meio de cartas registadas, en-
viadas aos sócios.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854950

UNIFERRO � ARRUDENSE � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1581/860930; identificação de pessoa colectiva n.º 501327690;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 4/20010214.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o seu
contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, nos seguintes termos:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma UNIFERRO �
Arrudense � Metalúrgica, L.da, e tem a sua sede na Estrada do
Bogalhão, 11, em Cotovios, freguesia de São João dos Montes, con-
celho de Vila Franca de Xira.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais nos valores
de 500 000$ cada, ambas da sócia Licínia Maria Coelho Marinheiro.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Licínia Maria
Coelho Marinheiro, que desde já fica nomeada gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessário a assinatura da referida gerente.

Está conforme o original.

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

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13854992

TRANSBALOCAS, TRANSPORTES
E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5185/010417; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ricardo
António da Costa Pinto, solteiro, maior, residente na Rua da Repú-
blica, 140, 2.º, direito, Forte da Casa, e Inês Marina da Conceição
Correia da Costa Pinto, casada com Manuel Pinto Gonçalves no
regime de comunhão de adquiridos, residente com o anterior, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSBALOCAS, Transportes
e Reparações Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 140, 2.º,
direito, no lugar e freguesia do Forte da Casa, concelho de Vila Franca
de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 de trans-
porte e reparação de veículos automóveis. Transporte rodoviário
nacional e internacional de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 35 000 euros, titulada pelo sócio Ricardo An-
tónio da Costa Pinto e outra no valor nominal de 15 000 euros,
titulada pela sócia Inês Marina da Conceição Correia da Costa Pinto.

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.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, devendo um
deles ter capacidade profissional.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13509098

J. B. MATOS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2053/900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502299851;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20010110.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital em
9 024 100$ subscrito em dinheiro e alterou parcialmente o contra-
to quanto aos artigos 2.º, 3.º e 4.º, nos seguintes termos:

2.º

A sede social é na Rua de São Sebastião, lote 1, na vila e freguesia
de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O objecto social é o comércio e reparações de veículos ligeiros,
pesados, motociclos, máquinas agrícolas e industriais, e demais veí-
culos motorizados, peças e lubrificantes.

4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 024 100$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 012 050$, uma de cada sócio.

Está conforme o original.

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

24 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13851420

PORTALEGRE
AVIS

AVISHORTA � COOPERATIVA DE PRODUTORES
HORTOFRUTÍCOLAS DE AVIS, C. R. L.

Sede: Rua do 1.º de Maio, 84, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 25; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 503841510; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 3/310501.

Certifico que ficou depositada na respectiva pasta, fotocópia da
acta n.º 10, de 23 de Março de 2001, da assembleia geral da Coope-
rativa em epígrafe, em que foram nomeados:

Direcção: presidente, Bernardo Filipe Correia, casado, residente
na Rua dos Combatentes do Ultramar, 82, Avis; secretário, Bernar-
dino José Dansas Emídio, casado, residente no Bairro do Bico For-
te, 22-22-A, Avis; tesoureiro, Joaquim António Ildefonso Casão, ca-
sado, residente no Bairro do Junquilho, 12, Avis.

Conselho fiscal: presidente, José Luís Oliveira Vilela, casado, re-
sidente na Rua de Fernando José Moura das Neves Costa, Ervedal;
secretário, Joaquim Lino Gonçalves, casado, residente na Rua do Dr.
Emídio Mendes, 21, Ervedal; vogal, Rui Manuel Rosa Branco, casa-
do, residente na Rua da Raposa, 32, Aldeia Velha.

Prazo: biénio 2001-2002.
Data da deliberação: 23 de Março de 2001.

1 de Junho de 2001. � O Ajudante, em substituição legal da Con-
servadora, Simão Rebocho Velez. 11156937

CASTELO DE VIDE

TÁXIS MANUEL MARQUES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 200/010301; identificação de pessoa colectiva n.º 500340526;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010301.

Certifico que entre Manuel da Graça Marques e mulher, Maria de
Matos Pires, casados na comunhão geral, residentes na Rua da
Calçadinha, 20, Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas, Caste-
lo de Vide, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Manuel Marques &
Pires, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Calçadinha, 20, no
lugar e freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas,
concelho de Castelo de Vide.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

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 a sócios ou a 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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital 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 direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Augusta Massena
Pinto. 08195595

MONFORTE

SEBASTIÃO ANTÓNIO CRISPIM & FILHOS, L.DA

Sede: Assumar, Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 3/
200586; identificação de pessoa colectiva n.º 501670203.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao ano de exercício de
2000.

Conferida, está conforme.

1 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Mar-
tins Cristóvão. 01536125

SOUSEL

L & F � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 125/051297;
identificação de pessoa colectiva n.º 504007530.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999 da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327491

PORTO
GONDOMAR

JOAQUIM LEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 248/
20010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20010521.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Leça, L.da, com sede na Rua
de David Correia da Silva, 511, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor nomi-
nal de 5100 euros, pertencentes ao sócio Joaquim Manuel Martins
Ferreira Leça, uma do valor nominal de 2400 euros, pertencentes à
sócia Maria Fernanda Barros de Sá Leça e duas do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Lisete Cristina
Sá Leça e Paulo Joaquim de Sá Leça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade ficam afectas aos
sócios Joaquim Manuel Martins Ferreira Leça e Maria Fernanda
Barros de Sá Leça, com ou sem remuneração, que ficam desde já
nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13642626

JOÃO NEVES MOREIRA � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 224/
20010509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010509.

Certifico que entre João das Neves Moreira e Laurinda da Rocha
Coelho Moreira foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Neves Moreira � Táxi, L.da, e
tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 85, freguesia de Valbom,
concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até 50 000 euros, na proporção das suas quotas.

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

16 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693646

MANUEL ADÉRITO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 260/
20010525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010525.

Certifico que entre Manuel Adérito de Oliveira Ferreira e Orlando
Jorge da Silva Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Adérito & Filho, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Padre Andrade e Silva, 1291, fre-
guesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá 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 ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13642952

GONDOVILA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 249/
20010521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010522.

Certifico que entre João David Pereira das Neves Araújo, Vítor
Manuel de Almeida e Silva, Eugénio da Silva Martins do Couto,
Armando António Moreira da Silva Santos e Adão Rebelo Campos
foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GONDOVILA � Construções,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de António Arouca, 99, freguesia de
Gondomar (São Cosme), concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para o
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas;
promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em cinco quotas iguais, do valor nominal de
1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem a todos os
sócio, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13642634

ARMÉNIO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 250/
20010522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010522.

Certifico que entre Arménio Nunes Mota e Isabel Cristina Pinho
Teixeira Dias Mota foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arménio Mota, L.da, tem a sua
sede na Rua de 2 de Agosto, 151, 2.º, direito frente, freguesia de Rio
Tinto, concelho de Gondomar.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da sua assem-
bleia geral, tomada por maioria simples dos votos, transferir a sua
sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe, bem como poderá a sociedade proceder à abertura e encer-
ramento de sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 25 000 euros cada, pertencentes aos sócios, Arménio Nu-
nes da Mota e Isabel Cristina Pinho Teixeira Dias Mota.
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2 � O capital social encontra-se totalmente realizado em
dinheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, gratuita ou onerosa, é
livre entre os sócios, podendo para o efeito, proceder-se à divisão
delas, com dispensa de autorização especial da sociedade.

2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, bem como
a prevista no artigo 228.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comer-
ciais, depende do consentimento da sociedade, dado por maioria sim-
ples da representação do capital social, que ao consenti-lo, aceitará
também, a necessária divisão, se for esse o caso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, e com ou sem caução, con-
forme for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos
votos, fica afecta ao sócio Arménio Nunes da Mota que é desde já
nomeado gerente.

2 � A gerência pode delegar em alguns dos seus membros com-
petência especial para determinados negócios ou espécie de negó-
cios.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
4 � Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes de administração social e nomea-

damente para vincular a sociedade em documentos, actos, contratos
e recibos de quitação, movimentação dos respectivos dinheiros e
créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores e bem como comprometer-se
em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financei-
ra em quaisquer condições e prazos, relativamente a quaisquer mó-
veis, automóveis e imóveis; e

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação nesse sentido adoptada
por maioria simples do capital social, amortizar a quota de qualquer
sócio, independentemente do seu consentimento, nos seguintes casos:

a) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência
de partilhas efectuadas em virtude de separação judicial ou divórcio;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a pro-
vidência cautelar, ou, por qualquer forma tenha sido ou tenha que
ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo
judicial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for, de algum modo, cedida com violação das regras
de autorização, opção ou amortização estabelecidas nos artigos an-
teriores;

f) Quando qualquer sócio por si ou por interposta pessoa, fizer
directa ou indirectamente concorrência à sociedade;

g) Se qualquer dos sócios não prestar à sociedade a colaboração de
que esta necessite ou não desempenhar os serviços de que foi encar-
regado, desde que uma e outra estejam decididas em assembleia ge-
ral, por maioria simples, e desde que estejam ao serviço exclusivo
desta sociedade;

h) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com a
sociedade, ou por qualquer forma, prejudique gravemente o bom nome
da sociedade;

i) Nos casos legalmente previstos;
j) Quando o sócio viole ou ultrapasse os seus poderes como ge-

rente nos termos do artigo 5.º
2 � A contrapartida da amortização, será sempre e somente o

correspondente valor nominal da quota amortizada, acrescida da
respectiva parte nos fundos de reserva e nos lucros apurados e não
distribuídos, e será paga em cinco prestações anuais, a começar no
prazo de seis meses sobre a sua fixação definitiva.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar por maioria sim-
ples dos votos dos presentes, que a totalidade dos lucros, depois de
deduzida a parte obrigatoriamente destinada à reserva legal, seja
afectada a outras reservas sem o limite imposto pelo n.º 2 do artigo
217.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Ocorrendo o falecimento ou interdição de algum dos sócios,
actuais ou futuros, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos
e capazes e os herdeiros do falecido, ou interdito, representado por
quem de direito.

 2 � Os herdeiros de um sócio falecido, deverão exercer os seus
direitos através de um só deles, que a todos representará na socie-
dade e que designarão enquanto a quota do falecido se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, enviada para a residência dos sócios, com,
pelo menos, 15 dias de antecedência, quando a lei não exigir outras
formalidades.

2 � As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples
dos votos dos sócios regularmente convocados, presentes em assem-
bleia geral, salvo os casos em que a lei exija imperativamente maio-
rias qualificada.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13642650

CAMOECAS � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 254/
20010523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20010523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Camoecas � Táxis, L.da, com sede na
Rua do Dr. Oliveira Lobo, 241, freguesia de Fânzeres, concelho de
Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transporte público de aluguer em veí-
culos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Rosa Pereira Ferreira, uma do va-
lor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Reinaldo Quintino
Ferreira Marques e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio José Ferreira Marques.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Adquirir ou vender viaturas automóveis, podendo assinar os

competentes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13642774

JOAQUIM DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 17 050/
670602; identificação de pessoa colectiva n.º 500551286; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 5/20010514.

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 2001, lavrada no
5.º Cartório Notarial do Porto, o capital social da sociedade em epí-
grafe foi alterado de 400 000$ para 15 000 euros, tendo ainda sido
alterado todo o articulado, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Joaquim da Rocha, L.da, e tem
a sua sede na Rua Nova das Perlinhas, 586, 2.º, esquerdo, frente, em
Rio Tinto, Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de transportes de passa-
geiros em automóveis � táxi � e o ramo de reparação de automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 7500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos só-
cios Sidónio Correia Pereira Cardoso e Armando Freitas de Sousa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime de todos que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao montante global de
150 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a não sócios depende do consentimento da socie-

dade, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e depois aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam a car-
go de dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais
serão remunerados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios Arman-
do Freitas de Sousa e Sidónio Correia Pereira Cardoso.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um só gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas, nos seguin-
tes casos:

a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a alienação judicial;

d) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer
representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme.

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

21 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693786

AT LEAST � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 231;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AT LEAST � Comércio de
Pronto a Vestir, L.da, com sede na Rua dos Heróis da Pátria, 29, na
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por grosso
de artigos têxteis e afins; representações têxteis diversas; importa-
ção e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Paulo dos Santos Paço Madureira e Isabel Maria Gavina Serrão
Moita.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, ficam afec-
tas a ambos os sócios, Paulo dos Santos Paço Madureira e Isabel
Maria Gavina Serrão Moita.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Celebrar contratos de locação;
c) Comprar, vender ou permutar veículos automóveis, outros

móveis para ou da sociedade, assinando os respectivos contratos;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, ao juro e con-
dições que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Por morte, interdição e inabilitação de um sócio, a sociedade não
se dissolve e continuará com os sobrevivos ou capazes e o interdito
ou inabilitado legalmente representado e os herdeiros do sócio fale-
cido, devendo estes nomear um de entre eles que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver em comu-
nhão hereditária.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º (transitório)

A gerência fica desde já autorizada a levantar o dinheiro deposi-
tado em nome da sociedade, para pagamento das despesas com esta
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escritura, registo e publicações e para aquisição de bens e equipa-
mentos para a sociedade.

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13693794

FERREIRA DA COSTA & PEREIRA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 232/
20010515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010515.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira da Costa & Pereira �
Táxis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Angola, 160, 2.º, E, da fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportador em
táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios, Alberto Luís Ferreira da Costa e Maria Joaquina
Gomes Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já nomeados
gerentes.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693808

GUEDES & RODRIGUES � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 233/
20010515; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010515.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guedes & Rodrigues � Táxis,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 990, da freguesia de
Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportador em
táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido nas duas quotas seguintes: uma de 3750 euros,
do sócio António Domingos Guedes Borges, e outra de 1250 euros,
da sócia Alice Maria da Costa Rodrigues Borges.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693816

NAUTILUS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7084/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503653179; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 7/20010509.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foram alterados os artigos 3.º, aditando-lhe o n.º 2, e 5.º, n.º 3,
da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois gerentes.

Está conforme.

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

16 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693654

NAUTILUS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7084/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503653179; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 10/20010509.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, o capital social foi alterado de 4 000 000$ para 250 000 eu-
ros, tendo sido alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, que
fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 eu-
ros, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal de
100 000 euros, pertencente à sócia Maria da Glória Pinheiro Vieira
Lopes Gaspar, outra do valor nominal de 25 000 euros, pertencente
ao sócio Sidónio Moreira de Sousa, e as outras duas iguais do valor
nominal de 62 500 euros, pertencentes uma a cada um dos restantes
sócios Ana Margarida Pinheiro Vieira Lopes Gaspar e Vítor Manuel
Alves Barbosa.

Está conforme.

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

16 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693662

JOÃO CARDOSO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 225/
20010509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010509.

Certifico que entre João Alves Cardoso e Maria Rosa Gonçalves
Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Cardoso & Gonçalves, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Nova do Crasto, 260, freguesia de
Baguim do Monte (Rio Tinto), concelho de Gondomar.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de passa-
geiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

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

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

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio João Al-
ves Cardoso, 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 gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693670

ERMELINDA SABINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 228/
20010510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010510.

Certifico que Ermelinda Leite Sabino constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ermelinda Sabino, Unipessoal,
L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Marques dos Santos, 14, freguesia
de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração e gestão de jardim-de-infância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada 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 socieda-
des, 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 a própria sócia 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.

Está conforme.

17 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
13693727

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
SUSANA & SANDRA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 230;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010514.

Certifico que entre Susana Cristina Ribeiro Lopes e Sandra Patrí-
cia Ribeiro Lopes foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Susana
& Sandra Lopes, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Covas, 231, freguesia de Baguim
do Monte (Rio Tinto), concelho de Gondomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis;
construção para venda; prestação de serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Susana Cristina
Ribeiro Lopes, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é bastante a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá anortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

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

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

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, por morte, a quota for adjudicada a quem

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
h) Se por falecimento de um sócio, os herdeiros, no prazo de

90 dias, a contar da data do falecimento, não designarem, de entre
eles, um representante comum.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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.

21 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Ribeiro
Teixeira de Moura. 13693778

MAIA

EMPRESAS DE CONSTRUÇÕES CARACAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 26 240/
810706; identificação de pessoa colectiva n.º 501178660; inscrição
n.º 6 e respectivo averbamento n.º 1; números e datas das apresenta-
ções: 5/20010323 e 1/20010529.

Certifico que em relação à sociedade e com a inscrição, averba-
mento e apresentações em epígrafe foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Alteração do contrato com reforço  e redenominação do capital.
Alterado o artigo 3.º
Capital: 80 192 800$, após o reforço de 50 192 800$ em dinhei-

ro, subscrito pelo sócio Joaquim Moreira da Silva com 35 192 800$
e pela sócia Maria Manuela Maia da Silva com 15 048 200$, valo-
res que acrescem ao valor nominal das respectivas quotas, passando,
assim, o referido artigo a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
300 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Moreira da Silva e
outra do valor nominal de 100 000 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Manuela Maia da Silva.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379180

ALGARVESHOPPING � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 901/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 503774545; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 10 e 11/20010530.

Certifico que em relação à sociedade e com o averbamento, a
inscrição e apresentações em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

a) Cessação de funções dos fiscais efectivo e suplente, respecti-
vamente: Velosa & Nadais & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, e José Manuel Varandas Marques, por renúncia,
em 28 de Março de 2001.

b) Designação, até termo do mandato em curso, dos fiscais efec-
tivo e suplente: Magalhães Neves & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de
Beja Neves, casado e residente na torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa; e
António Dias e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-

tas, representada por António Marques Dias, casado e residente na
torre 1, 7.º, referida.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379252

ALGARVESHOPPING � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 901/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 503774545; data do
depósito: 20010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379260

TELEPORTO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 42 736/
860919; identificação de pessoa colectiva n.º 501713751.

Certifico:
1.º Que ficou depositada na pasta respectiva toda a documenta-

ção referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe res-
peitante ao ano de exercício de 2000.

2.º Que pela apresentação n.º 9/20010528, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Inscrição n.º 27 � designação dos órgãos sociais para o quadrié-
nio 2001-2004, em 28 de Março de 2001

Conselho de administração: presidente, Álvaro Carmona e Costa
Portela, casado, residente na Rua de Duarte Barbosa, 407, hab.3,
Porto; vogais: José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo, casado,
residente na Rua de Abel Salazar, 229, 3.º, esquerdo, Vila Nova de
Gaia, e Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira, casada, residente na
Rua do Campo Alegre, 442, 5.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: efectivo, Magalhães, Neves e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge
Manuel Araújo de Beja Neves, casado, com domicílio profissio-
nal na torre 1, 7.º, Amoreiras, Lisboa; suplente, António Dias e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por António Marques Dias, casado, com o mesmo domicílio
profissional.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 14382989

STÄUBLI PORTUGAL, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2241/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502777117; data do
depósito: 20010529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379236

AUTO TÁXIS DO XISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 936/
20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505408961; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010531.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Auto Táxis do Xisto, L.da,
e tem a sua sede na indicada Rua do Xisto, 437, na freguesia de Silva
Escura, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em táxi � carro de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, dividido em duas quotas:
uma do valor nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Artur de
Azevedo Monteiro; e outra do valor nominal de 2450 euros, per-
tencente à sócia Joaquina Moreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou apreensão judicial da quota;
c) Insolvência ou falência do sócio;
d) Divórcio ou separação de pessoas e bens;
e) Interdição, inabilitação permanente ou morte do titular.

Está conforme.

1 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14353385

MALHEIRO DIAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 931/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 501312358; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20010529.

Certifico que em relação à sociedade e com a inscrição, averba-
mento e apresentações em epígrafe foi efectuado o seguinte acto de
registo:

Alteração do contrato.
Artigo alterado: corpo do 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Malheiro Dias & C.ª, L.da, e tem a sua
sede na Rua do General Humberto Delgado, 987, freguesia de
Milheirós, concelho da Maia.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379198

BEIRA RAIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 915/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505124220; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010523.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Beira Raia � Investimentos
Imobiliários, S. A., e tem sede na Rua do Calvário, 176, freguesia de
Gueifães, concelho da Maia.

2 � A administração pode transferir a sede para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar e deslocar agências, delegações ou qualquer outra forma
de representação social no País ou no estrangeiro, e ainda, montar,
deslocar, autonomizar ou desmontar as instalações fabris ou comer-
ciais que julgue convenientes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de compra, venda e
construção de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, admi-
nistração de imóveis próprios e alheios, arrendamento de imóveis e
prestação de serviços conexos e gestão de activos.

CAPÍTULO II

Capital social e títulos

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 92 860 euros
e está dividido em 18 572 acções de 5 euros cada.

2 � a) Os sócios António Santos Brites Sanches e Filomena Lages
Luís Brites Sanches subscreveram cada um deles 9278 acções, medi-
ante a entrada que fazem para a sociedade dos seguintes imóveis com
o valor global de 18 611 400$, equivalente a 92 833 euros e 27 cên-
timos:

Prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação, consti-
tuído por edifício de cave, rés-do-chão e andar, com logradouro,
sito na Rua do Calvário, 176, freguesia de Gueifães, concelho da
Maia, descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial da Maia
sob o n.º 1466, de Gueifães, aí registado, a seu favor, pela inscri-
ção G-1, e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2813, no
valor de 17 159 000$;

Prédio urbano, destinado exclusivamente a habitação, constituído
por uma casa de dois andares, palheiro e curral, sito na Rua do Alto
da Cruz, freguesia da Lageosa, concelho de Sabugal, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Sabugal sob o n.º 187, de
Lageosa, aí registado, a seu favor, pela inscrição G-1, e inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 347, no valor de 1 452 400$.

b) A sócia Ana Isabel Lages Luiz Brites Sanches subscreve 12 ac-
ções, mediante entrada em dinheiro já realizada.

c) Cada um dos sócios Laureano Afonso Gonçalves e Pedro Mi-
guel Baptista de Almeida Gouveia Lopes subscreve duas acções,
mediante entradas em dinheiro já realizadas.

3 � A diferença, para mais, entre o valor atribuído às entra-
das em espécie e o valor nominal das acções correspondentes, no
montante de 53 euros e 27 cêntimos, fica sujeita ao regime de
reserva legal, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 295.º do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 4.º

Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes por
entradas em dinheiro, até ao limite de 5 000 000 de euros, por de-
cisão do órgão de administração, com o parecer favorável do con-
selho fiscal.
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ARTIGO 6.º

As acções serão ao portador.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos da lei e nas
condições estabelecidas pela assembleia geral que delibere a emissão.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas que tenham
direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral, salvo se por esta forem
convidados.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia geral
por outro accionista, por um administrador, pelo cônjuge, ascen-
dentes ou descendente.

4 � O instrumento de representação voluntária para um accio-
nista se representar na assembleia geral, deve ser entregue ao presi-
dente da mesa da assembleia geral até às dezassete horas do dia an-
terior à reunião.

5 � Podem assistir e discutir nas assembleias gerais os titulares
dos órgãos sociais mesmo que não sejam accionistas.

ARTIGO 9.º

1 � Têm direito a voto os accionistas que tiverem registadas ou
depositadas em seu nome, pelo menos, 100 acções, até 15 dias an-
tes da data marcada para a reunião.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que a sua
convocação for entendida como conveniente pelos órgãos da adminis-
tração ou de fiscalização.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

A sociedade disporá de um administrador único

ARTIGO 13.º

O administrador único exercerá os mais amplos poderes de gestão
e representação, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, confessar, desistir em quaisquer acções ou processos, bem
como comprometer-se em arbítrios;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos é bens móveis ou
imóveis;

c) Negociar e celebrar todos os contratos, típicos ou atípicos;
d) Prestar, quer às sociedades de que seja titular de participa-

ções sociais, quer àquelas em que de qualquer modo seja interessa-
da, apoio técnico ou financeiro, nomeadamente, realizando ser-
viços, cedendo pessoal, concedendo avales, fianças, empréstimos
ou suprimentos;

e) Constituir os mandatários que entender, delegando neles todas
ou algumas das suas atribuições;

f) Celebrar trespasses;
g) Adquirir a participação em qualquer tipo de sociedades em qual-

quer tipo de sociedades ou associações ou agrupamentos de empresas.

ARTIGO 14.º

O administrador único pode designar directores-delegados e defi-
nir-lhe as respectivas funções e poderes.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da actividade social será confiada a um fiscal úni-
co, que terá um suplente, e ambos revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 16.º

1 � A retribuição dos órgãos sociais será fixa e deverá ser deter-
minada por uma comissão constituída por três accionistas, eleita para
o efeito, pela assembleia geral.

2 � As retribuições fixadas subsistirão até deliberação que venha
a alterá-las.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � Todos os cargos sociais são exercidos pelo prazo de quatro
anos, sendo sempre permitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Terminado o mandato continuam os membros dos órgãos
sociais em exercício até nova designação.

ARTIGO 18.º

Os lucros líquidos da sociedade, depois de deduzidos os montantes
para a reserva legal, terão as aplicações que a assembleia geral deli-
berar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
da sociedade, far-se-á extrajudicialmente, competindo ao adminis-
trador único ou aos seus procuradores ou mandatários a função de
liquidatários com poderes constantes do artigo 152.º do Código das
Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 20.º

1 � Ficam desde já eleitos para exercerem para o quadriénio de
2001-2004, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Laureano Afonso Gon-
çalves, casado, com domicílio profissional na Rua do Professor
Correia de Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, salas 1 e 2, no
Porto; secretário, Dr. Pedro Gouveia Lopes, casado, com domicílio
profissional na dita Rua do Professor Correia de Araújo, 593, Pra-
ceta Privada, entrada salas 1 e 2, no Porto.

Administração: administrador único, engenheiro António dos San-
tos Brites Sanches, casado e residente na Rua do Calvário, 176,
Gueifães, Maia.

Fiscal único: Borda Rodrigues e António Cambão, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. António Do-
mingos Palma Rodrigues Cambão, inscrita na Câmara dos Revi-
sores Oficiais de Contas com o n.º 690, com domicílio profissio-
nal na Rua do Campo Alegre, 298, 2.º, esquerdo, no Porto;
suplente, Henrique Duarte e Gonçalves, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de
Contas com o n.º 699, com domicilio profissional na Praceta de
Egas Moniz, 170, no Porto.

2 � O administrador único fica dispensado de caução.

Relatório nos termos do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

1 � Introdução:
Nos termos e para os fins previstos no artigo 28.º do Código das

Sociedades Comerciais, o presente relatório destina-se à avaliação
dos imóveis abaixo identificados que constituirão a entrada em es-
pécie para a realização do capital social da empresa Beira Raia �
Investimentos Imobiliários, S. A.
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2 � Responsabilidade:
É da responsabilidade dos sócios fundadores o cumprimento das

disposições legais e contratuais relativas à realização do capital social.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião pro-

fissional e independente, baseada no nosso exame aos elementos e
informações que suportam a referida entrada em espécie para a rea-
lização do capital social.

3 � Âmbito do trabalho:
O trabalho que desenvolvemos foi efectuado de acordo com as

normas e directrizes técnicas da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas e destina-se a confirmar que os imóveis destinados à realiza-
ção de parte do capital, existem e:

a) Pertencem a António dos Santos Brites Santos e esposa, Filo-
mena Lages Luís Brites Sanches;

b) Não se encontram onerados;
c) São de valor suficiente para realização do capital social subscrito.
4 � Trabalho desenvolvido:
Para sustentar a nossa opinião efectuamos os seguintes procedi-

mentos:
a) Socorremo-nos dos relatórios de avaliação efectuados por uma

empresa da especialidade, denominada Iper Forma Arquitectura e
Engenharia, L.da, que atribuiu aos dois imóveis os seguintes valores:

Habitação unifamiliar, sita em Gueifães, Maia � 17 159 000$;
Habitação unifamiliar, sita em Lageosa da Raia, Sabugal �

1 452 400$,
b) Verificamos, pelas certidões emitidas pelas conservatórias do

Registo Predial da Maia e do Registo Predial de Sabugal que os pré-
dios inscritos na matriz predial sob o n.º 01466/23059 e 00187/
971016, se encontram, respectivamente, averbados a favor de Filo-
mena Lages Brites Sanches, casada em comunhão geral com Antó-
nio dos Santos Brites Sanches e de António dos Santos Brites San-
ches e mulher.

c) Confirmamos, através das citadas certidões, que sob os referi-
dos imóveis não impendem quaisquer hipotecas.

5 � Opinião:
Em nossa opinião, e em obediência ao disposto no n.º 3, alínea

d), do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, considerá-
mos que aos imóveis de que são titulares António dos Santos Brites
Sanches e esposa, Filomena Lages Luís Brites Sanches, foi atribuído
o valor global de 18 611 400$.

Deste valor, o montante de 92 780 euros, equivalente a
18 600 720$, destina-se à subscrição e realização das suas participa-
ções sociais, no valor para cada um deles de 46 390 euros, equiva-
lente a 9 300 360$. E o remanescente, ou seja, 53 euros e 27 cên-
timos, equivalente a 10 680$, ficará sujeito ao regime da reserva
legal, conforme previsto nos artigos 218.º, n.º 2, e 295.º, n.º 3, alí-
nea d), do Código das Sociedades Comerciais.

Assim cada um deles subscreve e realiza no respectivo capital social
9278 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

Porto, 30 de Março de 2001. � Revisor orientador, António Jorge
Vieira Correia, revisor oficial de contas n.º 783. � Sócio-Revisor,
Manuel Calvão Pires, revisor oficial de contas n.º 672.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14353164

PARQUE DE FAMALICÃO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1907/920225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502706430; data do depósito:
20010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379287

PARQUE DE FAMALICÃO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1907/
8920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502706430; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e data das
apresentações: 8 e 9/20010530.

Certifico que em relação à sociedade e com o averbamento, a
inscrição e apresentações em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes actos de registo:

a) Cessação de funções dos fiscais efectivo e suplente, respecti-
vamente: Velosa Nadais & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, e António José da Silva Santos Duarte, revisor ofi-
cial de contas, por renúncia, em 28 de Março de 2001.

b) Designação, até termo do mandato em curso, dos fiscais efec-
tivo e suplente, respectivamente: Óscar Quinta, Canedo da Mota &
Pires Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Óscar José Alçada Quinta, casado, residente na Rua de
Hintze Ribeiro, 524, 2.º, Matosinhos, e José Carlos Canedo Gonçal-
ves da Mota (revisor oficial de contas), casado, residente na Rua de
D. Amélia Alves, 516, Maia.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379244

VALÉRIO � BOMBAS E MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 696/
840520; identificação de pessoa colectiva n.º 501477330.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 14383039

TRATERME � TRATAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 290/910104;
identificação de pessoa colectiva n.º 502472243; data do depósito:
20010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379325

LENDECK (PORTUGAL) � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA A INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3962/931214;
identificação de pessoa colectiva n.º 503102130; data do depósito:
20010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379295

COVICOSTURA � EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA
DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 613/
20000915; identificação de pessoa colectiva n.º 503694908; data do
depósito: 20010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14379309
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LOWARA (PORTUGAL) � COMÉRCIO
DE BOMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 21 118/
750225; identificação de pessoa colectiva n.º 500002681.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 14383047

MARCO DE CANAVESES

M. & J. MOREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Caneveses. Matrícula
n.º 1433/20010409; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/20010409.

Certifico que entre Manuel da Silva Moreira, casado em comu-
nhão de adquiridos com Maria Laurinda da Silva Vieira, e José Júlio
da Silva Moreira, casado em comunhão de adquiridos com Maria
Manuela da Silva Vieira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma M. & J. Moreira � Construção Civil,
L.da, com sede no lugar de Cavalhões, freguesia de Vila Boa do Bis-
po, concelho de Marco de Canaveses, com duração por tempo inde-
terminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital,
até ao montante de 20 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem deli-
beradas em assembleia geral.

6.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será
exercida por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o referido Manuel da Silva
Moreira.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do referido
Manuel da Silva Moreira.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres, porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito, aos demais sócios, em segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo
menos, desde que a lei não exija outras formalidades de convo-
cação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português, S. A, a fim de
suportar as despesas com à aquisição de bens e equipamento indis-
pensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das des-
pesas de constituição e registo da mesma.

Conferida. Está conforme.

4 de Maio de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 14883201

PENAFIEL

JOAQUIM RIBEIRO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1020/
950523; identificação de pessoa colectiva n.º 503425478.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 12148946

BABO & GARCÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 545/
890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502149973.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 12149802

A INVESTIDORA, SOCIEDADE MEDIA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 882/
931117; identificação de pessoa colectiva n.º 502923393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 12149594

GASIDOURO � REPRESENTAÇÕES
DE GASES INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 319/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501384766.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 12149705

PEDREIRA DAS LAGES EXPLORAÇÃO DE GRANITOS
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 661/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502499257.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 12149691
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RIBEIRO & PINTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1085/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503560952.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 13934970

CARPINPENA � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1786;
identificação de pessoa colectiva n.º 505427710; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 11/20010521.

Certifico que entre Joaquim da Silva, Joaquim Vitorino Couto da
Silva e Vitorino Fernando Couto da Silva foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de CARPINPENA � Indústria de
Carpintaria, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Monte Lainho,
freguesia de Milhundos, concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agên-
cias, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de carpintaria e monta-
gem de trabalhos de carpintaria e caixilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, está dividido em três quotas de igual valor de 1700 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim da Silva, Joa-
quim Vitorino Couto da Silva e Vitorino Fernando Couto da Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Joaquim da Silva, ou com a assinatura
conjunta dos restantes gerentes Joaquim Vitorino e Vitorino Fer-
nando.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedadae, a qual tem direi-
to de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em
segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Se qualquer quota for penhorada ou arrestada ou de qualquer for-
ma sujeita a arrematação judicial, a sociedade poderá amortizá-la
pelo valor do último balanço, sendo o seu pagamento efectuado no
prazo de seis meses a contar da data da deliberação de amortização.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade poderá entrar
imediatamente em actividade, para o que a gerência é correspon-
dentemente autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome da mesma, bem como a proceder ao levantamento do ca-
pital social depositado, para fazer face às despesas com a sua
constituição, registos, publicações e aquisição de bens de equi-
pamento.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 12149446

GÁSROCHA � COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1067/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503536580; inscrição
n.º 4; data da apresentação: 20010521.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 � Oficioso, apresentação
n.º 12/20010521 à inscrição n.º 1, foi averbada a cessação de fun-
ções do gerente Filinto José da Mota Teixeira, por renúncia.

Data: 6 de Abril de 2001.
Certifico ainda que pela inscrição acima referida, foi nomeada

gerente a sócia Maria Margarida da Rocha Moreira.
Data da deliberação: 6 de Abril de 2001.

25 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13935755

MIGRAMA � SOCIEDADE DE GRANITOS
DE ENTRE OS RIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 232/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 500844577; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 6/
20010507.

Certifico que pelo averbamento acima referido, foi efectuado o
registo da aprovação do projecto de fusão da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 9 de Abril de 2001.

25 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13935763

MOMENTOSCAR, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1726/
20010213; identificação de pessoa colectiva n.º 505284235; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20010517.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe nomeou gerente o sócio Joaquim de Matos Sampaio.

Data da deliberação: 8 de Maio de 2001.

25 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13935747

ARMANDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 73/
580529; identificação de pessoa colectiva n.º 500028869; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 6/20010515.

Certifico que pela inscrição acima referida, foi efectuado o regis-
to de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1997.

Conferida, está conforme.

21 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13934007

NATURPEDRAS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1697/
20001128; identificação de pessoa colectiva n.º 505073595; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20010511.
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Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, oficioso,
apresentação n.º 13/20010511, foi averbada a cessação de funções
do gerente Vítor Silvestre Moreira Ferreira, por renúncia.

Data: 21 de Março de 2001.
Mais certifico que pela apresentação acima referida, foi nomeada

gerente Sandra Sofia Moreira Ferreira.
Data: 21 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13933930

SCHUPA � ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 695/
910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502579013; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 10/20010508.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 689 837,49 euros para 700 000 eu-
ros, tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º do respectivo con-
trato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 700 000 euros,
encontrando-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor nominal
de 518 000 euros, pertencente à sócia Schupa GmbH, e outra do valor
nominal de 182 000 euros, pertencente à sócia Gewiss S.p.A.

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

15 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 13935720

CONSTRUÇÕES AVEMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1785;
identificação de pessoa colectiva n.º 505505207; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 9/20010521.

Certifico que entre José Manuel da Silva de Sousa Pereira e Maria
de Fátima Nunes Moreira Pinto Pereira foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Construções Avemil, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Aveleira de Além, da freguesia de Milhundos,
deste concelho de Penafiel.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil;
estucagens, revestimentos de pavimentos e de paredes e actividades
de acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, está dividido em duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 9000 euros, pertencente ao sócio
José Manuel da Silva de Sousa Pereira, e outra do valor nominal de
1000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Nunes Moreira
Pinto Pereira.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel da Silva
de Sousa Pereira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-
-se os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como, a proceder ao levantamento do capital social, para fa-
zer face às despesas com a aquisição de bens de equipamento para a
sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 12149438

PORTO � 2.A SECÇÃO

OLIVEIRA ALVES & SIMÕES � ESTUDOS E ANÁLISE
DE MERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 279; identificação de pessoa colectiva n.º 504224611; data da
apresentação: 250501; pasta n.º 18 758.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 13591290

80/20 � CONSULTADORIA DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 355; identificação de pessoa colectiva n.º 504781510; data da
apresentação: 25052001; pasta n.º 22 662.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 13591312

GINOECO � SERVIÇOS MÉDICOS DE IMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 795; identificação de pessoa colectiva n.º 501463992; data da
apresentação: 250501; pasta n.º 6292.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

28 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 13591339
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SAPERNOR � SOCIEDADE DE PERITAGEM
E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5635; identificação de pessoa colectiva n.º 503394912; data: PC
453/010525; pasta n.º 23 176.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 12656640

LUSILECTRA � VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 965; identificação de pessoa colectiva n.º 501381430; data:
PC 456/010525; pasta n.º 23 187.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278456

MIGUEL PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 445; identificação de pessoa colectiva n.º 500193355; data:
PC 457/010525; pasta n.º 475.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278464

QUINTA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
SOCIEDADE AGRO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 485; identificação de pessoa colectiva n.º 504321390; data:
PC 454/010525; pasta n.º 20 249.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278430

LAR TERCEIRA IDADE CINCO DE OUTUBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 332; identificação de pessoa colectiva n.º 502925213; data:
PC 449/010525; pasta n.º 10 820.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278367

MAGALHÃES, VILAÇA & ROGÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 292; identificação de pessoa colectiva n.º 502214201; data:
PC 451/010525; pasta n.º 2609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1998 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278383

STAND BAIÃO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 868; identificação de pessoa colectiva n.º 502171677; data:
PC 452/010525; pasta n.º 18 604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278421

RAMOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8970; identificação de pessoa colectiva n.º 500226954; data: PC
440/010524; pasta n.º 7872.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278294

URFIR � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 539; identificação de pessoa colectiva n.º 502672781; data:
PC 437/010524; pasta n.º 8638.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278308

NIEPORT (VINHOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 436; identificação de pessoa colectiva n.º 500202141; data:
PC 435/010524; pasta n.º 633.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278316

Z. P. P. I � ZONA DO PORTO � PROMOÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 579; identificação de pessoa colectiva n.º 503316059; data:
PC 448/010525; pasta n.º 13 253.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278359

SALFOTEC � EQUIPAMENTOS
E ARTIGOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 342; identificação de pessoa colectiva n.º 503240818; data:
PC 445/010524; pasta n.º 12 931.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278251
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INVICTA EXPRESSO � SERVIÇOS
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 243; identificação de pessoa colectiva n.º 503212598; data:
PC 439/010529; pasta n.º 12 812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278260

GARAGEM FONTE DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 576; identificação de pessoa colectiva n.º 500124507; data:
PC 447/010524; pasta n.º 2098.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278278

MOTA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9308; identificação de pessoa colectiva n.º 500197920; data: PC
441/010524; pasta n.º 7640.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278286

KB CONSULTING � CONSULTORIA, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 621; identificação de pessoa colectiva n.º 504016520; data:
PC 444/010524; pasta n.º 17 836.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278227

SANTOS, ALVES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 786; identificação de pessoa colectiva n.º 500553939; data:
PC 442/010524; pasta n.º 18 289.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278219

RA � REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 295; identificação de pessoa colectiva n.º 501557504; data:
PC 436/010524; pasta n.º 14 214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278235

PROTECAR � PROTECÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 628; identificação de pessoa colectiva n.º 502817518; data:
PC 446/010524; pasta n.º 10 003.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278243

NELICRIPA LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 641; identificação de pessoa colectiva n.º 504589601; data:
PC 432/010524; pasta n.º 20 671.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278154

NELICRIPA LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 641; identificação de pessoa colectiva n.º 504589601; data:
PC 432/010524; pasta n.º 20 671.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278162

HUMBERTIPO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 245; identificação de pessoa colectiva n.º 501336095; data:
PC 434/010524; pasta n.º 20 070.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278170

JOAQUIM ALVES BARBOSA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 287; identificação de pessoa colectiva n.º 500151113; data:
PC 430/010524; pasta n.º 18 867.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278189

MACHADO & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6076; identificação de pessoa colectiva n.º 500173923; data: PC
429/010524; pasta n.º 18 503.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 148 � 28 de Junho de 2001 13 770-(83)

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278200

LUÍS FILIPE MOREIRA � SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 773; identificação de pessoa colectiva n.º 505076217; data:
PC 438/010524; pasta n.º 23 200.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278138

STRONG PNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 882; identificação de pessoa colectiva n.º 505134993; data:
PC 431/010524; pasta n.º 23 320.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Escriturária Superior, Maria
da Conceição Ribeiro da Silva. 14278146

LEMOS & MOUTINHO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 813; identificação de pessoa colectiva n.º 505008025; data:
04052001; pasta n.º 23 244.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

7 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 11615257

G. M. A. � GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 743; identificação de pessoa colectiva n.º 503711900; data:
04052001; pasta n.º 16 246.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referente à so-
ciedade em epígrafe.

7 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 11615273

PÓVOA DE VARZIM

ABÍLIO & VERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2717/010516; identificação de pessoa colectiva n.º P505456575;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/16052001.

Certifico que entre Abílio Dias de Sá e mulher, Vera Lúcia Roda
Babo Sá foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Abílio & Vera, L.da, com sede na
Avenida do Repatriamento dos Poveiros, 317, 5.º, D, freguesia e
concelho da Póvoa de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, auditoria
e consultoria económica e financeira. Elaboração de diagnósticos e
projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Abílio Dias de Sá e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Vera Lúcia Roda Babo
Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Abílio Dias de
Sá que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10093397

VALONGO

JORGE MANUEL FERREIRA VITORINO QUEIRÓS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 144/
20010504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Jorge
Manuel Ferreira Vitorino Queirós, contribuinte fiscal n.º 148595316,
natural de Campo, Valongo onde reside, à Rua de João Elias, 137,
casado em regime de comunhão de adquiridos com Maria Emília
Pinto Coelho (bilhete de identidade n.º 3461407, Porto, 25 de Agosto
de 1999).

Disse o outorgante:
Que não é sócio único de qualquer sociedade unipessoal;
Que, pela presente escritura constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, de responsabilidade limitada, titular do número de iden-
tificação de pessoa colectiva P-505389401, que se regerá pelos ter-
mos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Ferreira Vitorino
Queirós, Unipessoal, L.da, tem a sua sede à Rua de João Elias, 137,
freguesia e concelho de Valongo.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de artigos
de papelaria, jornais e revistas, comércio de equipamento informá-
tico, comércio de mobiliário de escritório.
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3.º

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

4.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo designadamente, nomear gerentes pessoas estranhas à so-
ciedade.

5.º

A gerência social será atribuída a quem o sócio único indicar por
simples decisão e será remunerada ou não, conforme decisão do
mesmo sócio, ficando desde já designado gerente ele próprio.

6.º

Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais

ou industriais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
e) Constituir procuradores e mandatários forenses, que obrigarão

a sociedade nos termos e limites fixados nos respectivos instrumen-
tos.

7.º

Ficam desde já autorizados quaisquer contratos a celebrar entre o
sócio único e a sociedade os quais deverão obedecer ao disposto no
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 13319833

COELHOS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2198/
920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502766638.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16936043

TAVARES PINTO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 17 907/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 501245391.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16936051

AMÂNCIO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 20 918/
741006.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16936060

SALVADOR E CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 396/
20000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504508113.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13319531

ADÃO LOPES E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 47 709/
900606; identificação de pessoa colectiva n.º 502358939.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13319540

FERNANDO DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 209/
861216; identificação de pessoa colectiva n.º 501753010.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13319558

VALEÇA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 39 391/
841227; identificação de pessoa colectiva n.º 501477934.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 13319590

MEINORTE � PUBLICIDADE GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2551/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502842059.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

5 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16936124

J. GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8570/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503926094.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

5 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16936116

CARVALHO & ARMINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21 959/
760622; identificação de pessoa colectiva n.º 500328328.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

5 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16936094
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FÓRMULA 2 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 691/
880120; identificação de pessoa colectiva n.º 501922482.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2000.

Está conforme.

5 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 16936086

PAULA & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9471/
980218; identificação de pessoa colectiva n.º 504118820; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 1, 2-3 e 5/
20010430.

Certifico, com referência ao capital social da sociedade em epí-
grafe, que foi integralmente realizado em 25 de Novembro de 1999 e
cessaram as suas funções de gerentes Fernando Ribeiro Alves Leão
e Maria Alcina da Costa Dias Leão, por renúncia, em 29 de No-
vembro de 1999.

Mais certifico que foi alterado, parcialmente o contrato da socie-
dade e em consequência, os artigos 2.º, n.º 1, 4.º e 6.º, n.º 2, ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Nossa Senhora da Paz, 720, freguesia
de Alfena, concelho de Valongo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 800 000$, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 400 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios José Fer-
nando Cerqueira e Paula Cristina Cruz Lemos Cerqueira.

ARTIGO 6.º

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

Foi actualizado o texto completo e depositado o contrato.

7 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 13319604

ORIGEM � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 141/
20010503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Origem � Publicidade, L.da,
com sede na Rua Central Sampaio, sem número, freguesia de
Ermesinde, concelho de Valongo, e durará por tempo indeterminado,
com início a partir da data da sua constituição.

§ único. Por simples deliberação da respectiva gerência a sede
poderá ser mudada para outro local dentro do concelho ou conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de publicida-
de: concepção, preparação, planificação, execução, promoção, di-
fusão e distribuição de mensagens publicitárias, utilizando os diver-
sos suportes publicitários: cartazes, painéis, panfletos, publicidade
aérea, distribuição de panfletos, ornamentação de espaços, redacção
e arte publicitária.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 1 002 410$, valor equi-
valente a 5000  euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de

902 169$, valor correspondente a 4500 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Fernando Pacheco da Costa Rios e outra de 100 241$,
valor correspondente a 500 euros, pertencente à sócia Maria Isabel
Pacheco da Costa Rios Neves.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios e quando a favor de
estranhos carece do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, gozando a sociedade em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrestada, penhorada ou por qualquer outra for-

ma retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo havendo
oposição julgada procedente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Jorge Fernando
Pacheco da Costa Rios, desde já nomeado gerente.

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

3 � Em alargamento dos poderes de gerência, os gerentes pode-
rão ainda:

a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclu-
sive viaturas automóveis;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os actos

e contratos a ela alheios, fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas, as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital, quando a sociedade assim o deliberar por unanimidade.

ARTIGO 9.º

Nos casos de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continuará com o sócio sobrevivo e os her-
deiros do falecido, ou representante legal do interdito ou inabilita-
do, em caso de pluralidade, deverão nomear de entre si um que a
todos represente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 13319795

TRANSPORTES VIEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 142/
20010504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Vieira da Silva, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António Sérgio, 493, Ermesinde, Valongo.

§ único. A sociedade, por simples deliberação dos gerentes poderá
estabelecer filiais, sucursais, ou agências onde e quando o julgar con-
veniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem e fornecedor de areias e serviço de terraplenagens.
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ARTIGO 3.º

O capital social de 50 000 euros (10 024 100$), subscrito e reali-
zado integralmente dinheiro, é dividido em duas quotas, sendo uma
quota de 25 000 euros (5 012 050$) pertencente ao sócio José Vi-
eira da Silva e outra quota de 25 000 euros (5 012 050$) perten-
cente ao sócio José Fernando da Silva Vieira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia ge-
ral bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo,
repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função das sua
quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socie-
dade, e serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado
em assembleia.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios José Vieira da
Silva e José Fernando da Silva Vieira.

§ único. A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assi-
natura de qualquer dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios é livremente permiti-
da, ficando desde já dispensado o consentimento especial da socie-
dade e dos sócios para as divisões porventura necessárias; porém
quando a favor de estranhos, carecem de consentimento dos sócios
não cedentes, ficando reservado o direito de preferência primeiro
para a sociedade e depois para os sócios.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja condições
nem prazos especiais, serão convocadas por meio de carta registada
com aviso de recepção, com antecedência mínima de 15 dias, dis-
pensando-se esta formalidade paia os sócios que assinem as convo-
catórias.

Disposição transitória

Fica desde já autorizado o gerente a proceder ao levantamento do
capital depositado em nome da sociedade para fazer face a despesas
de constituição da mesma, nomeadamente escritura, registos, publi-
cações e aquisição de equipamentos necessários à sua instalação, entre
outros.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 13319817

AIRES FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 143/
20010504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010504.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Adelino Aires da Costa Fonseca, natural da freguesia de São

Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua
de Júlio Dinis, 47, 2.º, esquerdo, da freguesia de Ermesinde, conce-
lho de Valongo, titular do bilhete de identidade n.º 7244160, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 30 de Janeiro
de 1992;

2.º Maria Cassilda Sá Correia Fonseca, casada com primeiro ou-
torgante sob o regime de comunhão de adquiridos, com ele residen-
te, natural da freguesia de Envendos, concelho de Mação, titular do
bilhete de identidade n.º 8173985, emitido pelos Serviços de Identi-
ficação Civil do Porto, em 25 de Julho de 1994.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas, que fica a reger-
-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aires Fonseca, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua de Júlio Dinis, 47, 2.º, esquerdo,
da freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação social, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio e reparações de
máquinas têxteis e afins.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 3000 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Adelino Aires da Costa Fonseca e Maria Cassilda Sá Correia
Fonseca.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um
dos dois gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer viaturas automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 13319825

SANTARÉM
OURÉM

L. SIMÕES & FILHOS, L.DA

Sede: Urbanização do Ribeirinho, lote 5, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial da Ourém. Matrícula n.º 1319;
identificação de pessoa colectiva n.º 503508373.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2000 da sociedade em epí-
grafe bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realiza-
da em 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210781

TORRES NOVAS

FÁBRICA TORREJANA DE AZEITES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula n.º 82;
identificação de pessoa colectiva n.º 500108153.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, no dia 30 de
Junho de 2000, foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2000, bem como
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os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Código do Registo
Comercial, da qual consta a aprovação das contas relativas ao ano
de 1999.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 12817503

LUZ INVESTIMENTOS SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1705; identificação de pessoa colectiva n.º 504577379; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/010201.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Luz Investimentos SGPS, S. A.,
regulando-se pelos presentes estatutos e legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Reis, 15, fre-
guesia de Santa Maria e concelho de Torres Novas.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação do conselho de administração.

3 � O conselho de administração poderá criar, transferir e en-
cerrar, em qualquer local do País ou estrangeiro, filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social, nos
termos que julgar convenientes.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de participações soci-
ais em outras sociedades, como forma indirecta do exercício de ac-
tividades económicas.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação do conselho de
administração, intervir na constituição de quaisquer outras socieda-
des, agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico, associações e fundações bem como
adquirir ou alienar acções, quotas ou obrigações que se mostrem
convenientes aos interesses sociais, bem como prestar serviços ou
conceder créditos, nos termos e limites da lei.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em 50 000 acções com o valor nomi-
nal de 1 euro cada.

2 � Por deliberação do conselho de administração o capital soci-
al poderá ser aumentado uma ou mais vezes, por entradas em nume-
rário, até ao montante de 100 000 euros.

3 � As acções poderão ser tituladas ou escriturais, sendo no pri-
meiro caso representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100 e 1000 ac-
ções.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser de chancela.

5 � As acções são nominativas.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas, na proporção das acções que possuírem,
têm direito de preferência na aquisição das acções que outros
accionistas ou a sociedade pretendam alienar, que deverá ser exer-
cido no prazo de 30 dias a contar da expedição de carta registada
dirigida ao conselho de administração comunicando as condições
da transmissão.

2 � Caso o direito de preferência não seja exercido, a transmis-
são de acções, e ainda a constituição de penhor ou usufruto sobre
elas, estão subordinados ao consentimento da sociedade, a qual tem
30 dias, contados a partir do pedido feito pelo interessado, para se
pronunciar sobre a concessão ou recusa de consentimento.

3 � A sociedade pode recusar o consentimento por qualquer
motivo relevante, mas terá então de fazer adquirir as acções, por
accionistas ou terceiros, pelo preço determinado nos termos previs-
tos no artigo 329.º, n.º 3, alínea c), do Código das Sociedades Co-
merciais.

4 � Não tendo sido tomada atempadamente a deliberação referi-
da no n.º 3, ou observado o disposto no número anterior, a prevista
transmissão de acções, poderá efectuar-se mesmo sem o consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos que forem deli-
berados pela assembleia geral e de harmonia com a lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações mais convenientes para o interesse social e
que forem permitidas pela lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
tenham as suas acções registadas ou depositadas até, pelo menos,
oito dias antes da reunião deste órgão.

2 � O depósito referido no número anterior poderá fazer-se tan-
to em instituições de crédito, como na própria sociedade.

3 � A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
vice-presidente e por um secretário, os quais poderão ser ou não
accionistas, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A administração e representação, da sociedade competem a
um conselho de administração, constituído por três ou cinco mem-
bros, accionistas ou não.

2 � O conselho de administração é eleito pela assembleia geral.
3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração

poderá deliberar dispensa de caução, nos termos do disposto no ar-
tigo 396.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de gestão e representação da sociedade e a realização de todos os
actos e operações relativas à execução do objecto social.

2 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade num ou mais dos seus membros, ficando a sociedade
obrigada pelos actos que os delegados praticarem no âmbito da res-
pectiva delegação.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por mês e sempre que convocado por dois administradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião do conselho de administração por outro administrador, medi-
ante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 14.º

A sociedade obriga-se mediante a assinatura:
a) De dois administradores;
b) De um administrador em conjunto com um mandatário com

poderes bastantes.
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c) De um só administrador, desde que o conselho de administra-
ção nele tenha delegado poderes suficientes e, sempre dentro dos
limites dessa delegação;

d) De um ou mais mandatários, em conformidade com os respec-
tivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que con-
juntamente com o respectivo suplente, ambos revisores oficiais de
contas, ou sociedade de revisores oficiais de contas, serão designa-
dos pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais, que poderão ser
reeleitos por uma mais vezes, é de três anos.

2 � Os membros do órgãos sociais consideram-se empossados logo
que designados ou eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades.

CAPÍTULO IV

Comissão de vencimentos

ARTIGO 17.º

1 � Os membros dos órgãos sociais terão as remunerações que
forem determinadas pela comissão de vencimentos, composta por
três accionistas, um dos quais será presidente e terá voto de qualidade.

2 � Os membros da comissão de vencimentos serão eleitos por
três anos, pela assembleia geral, que designará, também, o seu pre-
sidente.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410710

QUARESMA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1707; identificação de pessoa colectiva n.º 505258080; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/010212.

Certifico que entre António Quaresma de Oliveira, casado com
Maria Dulce Dias Marques de Oliveira na comunhão de adquiridos,
residente na Rua do Professor Matos Branco, 79, lugar de Meia Via,
freguesia de Santiago, concelho de Torres Novas, João Carlos Mar-
ques Quaresma de Oliveira e Nuno Miguel Marques Quaresma de
Oliveira, ambos solteiros, maiores e residentes na referida Rua do
Professor Matos Branco, 79, Meia Via, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quaresma & Filhos, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Professor Matos Branco, 81, lugar de Meia Via, fre-
guesia de Torres Novas (Santiago), concelho de Torres Novas.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comercialização de
produtos de pastelaria, panificação, cafetaria e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio António Quaresma de
Oliveira, uma no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio João Carlos Marques Quaresma de Oliveira, e outra no valor
nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel Marques
Quaresma de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence

aos gerentes, nomeados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes todos os sócios.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as
assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade pode adquirir e
alienar participações em sociedades, de direito nacional ou estran-
geiro, independentemente do seu objecto social, em sociedades de
responsabilidade limitada, bem como associar-se a outras sociedades
e agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

É permitida a divisão e cessão, total ou parcial, de quotas entre
sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a estranhos
fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar
e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer só-
cio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Dissolução, falência ou insolvência do sócio titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou por qualquer outra forma sujeita
a procedimento judicial.

A contrapartida da amortização ou aquisição da quota será a que
venha a ser fixada de acordo com o, valor resultante do último
balanço aprovado, não podendo ser inferior ao valor nominal da
quota do respectivo titular.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410818

SUCATAS LOPES � COMÉRCIO DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1706; identificação de pessoa colectiva n.º 505140896; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/010205.

Certifico que entre João Manuel Pereira Lopes, casado com Na-
tália Maria Henrique Pereira Lopes na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Avenida de Sá Carneiro, lote 3, 4.º, direito, Torres No-
vas, e Pedro Miguel Pereira Lopes, casado com Ana Cristina Vicente
Gonçalves Lopes na comunhão de adquiridos, residente na Rua dos
Tojais, 12, lugar de Outeiro Pequeno, freguesia de Assentiz, conce-
lho de Torres Novas, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sucatas Lopes � Comércio de Suca-
tas, L.da, tem a sua sede na Rua Principal, 35, no lugar do Outeiro
Pequeno, freguesia de Assentiz, do concelho de Torres Novas.

§ único. Por deliberação da gerência, independentemente do con-
sentimento da assembleia geral poderá a sede da sociedade ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho de Torres Novas, ou de
concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delegações ou outra
forma de representação em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de sucatas,
desperdício metálicos e papel velho.

ARTIGO 3.º

O capital social, denominado em euros, é de 5000 euros, está in-
tegralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, cada uma, no valor de 2500 euros, pertencentes uma, a
cada um dos sócios, João Manuel Pereira Lopes e Pedro Miguel
Pereira Lopes.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 30 000 euros, e restituídas quando for permitido.
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ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto, desde já, nomeados gerentes os sócios,
João Manuel Pereira Lopes e Pedro Miguel Pereira Lopes.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às activi-
dades da sociedade, bem como os de compra e venda, para e da so-
ciedade, de veículos automóveis, e representá-la em juízo e fora dele,
é bastante a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quan-

do for incluída em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio;
c) Quando fora dos casos previstos na lei, for cedida com desres-

peito das regras estabelecidas neste contrato;
d) Quando o sócio deixar de cumprir as suas obrigações e pelo

seu comportamento, como sócio possa ser considerado um elemen-
to pernicioso para o bom nome da sociedade e para a sua activida-
de comercial e assim o tenham entendido os demais sócios, se no-
meadamente haja praticado irregularidades que afectem os negócios
sociais;

e) No caso de por efeito de partilha em vida, por motivo de di-
vórcio ou outro, a quota não for adjudicada ao sócio titular.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência, a cessão a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410826

VERGAMTEX � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1702; identificação de pessoa colectiva n.º 505208628; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010122.

Certifico que VERGAM � Comércio de Móveis e Electrodomés-
ticos, S. A., com sede na Rua da Igreja, 2, no lugar e freguesia de
Pedrógão, concelho de Torres Novas, constituiu uma sociedade uni-
pessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VERGAMTEX � Comércio de Ves-
tuário, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, 2, no
lugar e freguesia de Pedrógão, concelho de Torres Novas.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-

sais, filiais ou outras formas locais de representação, em território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de vestuário,
calçado e produtos afins; importação de vestuário semi-acabado;
acabamento de vestuário; importação e exportação de vestuário e
calçado e outros têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente à sócia VERGAM � Comércio de Móveis e Electrodomésti-
cos, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for decidido pela sócia, pertence a um ou
mais gerentes a designar pela sócia.

2 � Ficam desde já designados gerentes Alexandre Duque Gameiro
e Maria de São José Policarpo Veríssimo Gameiro, ambos casados e
residentes no Largo da Igreja, 8, no referido lugar e freguesia de
Podrógão.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que seja
a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas e em sociedades por quotas, desde que não fique na situação
de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade os negócios
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social os quais devem
observar a forma escrita.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410834

ELECTRO-CARDIORIBATEJO � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1697; identificação de pessoa colectiva n.º 504961390; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/010104.

Certifico que entre Maria Clara da Cunha Rebelo da Silva, casada
com Eduardo Dias Correia Teles Morgado na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua das Grangeiras, Fala, São Martinho do Bispo,
Coimbra, e Eduardo Alberto Gaspar Mendes, casado com Maria Cle-
mentina Gonçalves Antunes na comunhão de adquiridos, residente
na Rua do Dr. Augusto Rocha, 29, 3.º, Coimbra, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A constituída sociedade civil sob a forma de sociedade comercial
por quotas adoptada a firma Electro-Cardioribatejo � Clínica Mé-
dica, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 9, 2.º, direito,
freguesia e concelho de Torres Novas.

§ único. A administração da sociedade poderá, quando o entender
conveniente, transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a prestação de serviços médicos
na área de electrocardiografia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 1 002 410$, e corresponde à soma
das seguintes quotas: uma de 100 000$, pertencente à sócia Dr.ª
Maria Clara da Cunha Rebelo da Silva, e outra de 902 410$, perten-
cente ao sócio Eduardo Alberto Gaspar Mendes.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio Eduardo Alberto Gaspar Mendes que desde já fica no-
meado gerente.

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

ARTIGO 5.º

É expressamente vedado ao gerente obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos alheios aos negócios sociais, nomeadamente
em abonações, fianças e letras de favor.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, a qual terá sempre o direito de preferência, em primeiro
lugar, e, em segundo lugar, os sócios individualmente considerados.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas no caso de arresto, pe-
nhora, apreensão judicial, falência ou insolvência do titular.

ARTIGO 8.º

Os sócios médicos estão obrigatoriamente sujeitos às regras do
respectivo Código Deontológico, designadamente:

a) Ao principio da livre escolha do médico por parte do doente;
b) Total independência profissional do médico, nomeadamente

no que respeita à escolha dos meios auxiliares de diagnóstico, tera-
pêutica, escolha de especialidades e hospitais;

c) Responsabilidade pessoal do médico para com o doente;
d) O respeito pelo segredo profissional e pelo destino dos proces-

sos clínicos dos doentes em caso de extinção e dissolução da socie-
dade.

ARTIGO 9.º

O médico sócio que seja punido disciplinarmente com suspensão
do exercício da profissão, não pode receber qualquer participação de
honorários durante o período da suspensão.

§ único. O sócio médico que seja punido com pena de expulsão da
Ordem dos Médicos ou interdição definitiva de exercício da profis-
são, deve ser excluído da sociedade com liquidação da respectiva quota.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios médicos e não médicos devem garantir a obser-
vância integral do Código Deontológico pela sociedade.

2 � Os sócios médicos são individualmente responsáveis, deon-
tológica e disciplinarmente, pelas violações das regras deontológicas
por parte da sociedade ou de qualquer sócio não médico.

ARTIGO 11.º

1 � As remunerações atribuíveis aos sócios médicos e aos médi-
cos não sócios, serão em função do número e natureza dos actos
médicos praticados.

2 � As remunerações de gerência, caso existam, serão indepen-
dentes da actividade.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410737

FARMÁCIA CENTRAL DE SOUDOS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1699; identificação de pessoa colectiva n.º 505166623; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/010112.

Certifico que Laurinda Maria de Jesus Alberto, solteira, maior,
residente na Rua de 13 de Fevereiro, 35, 3.º, esquerdo, Tomar, cons-
tituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Central de Soudos �
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo Antó-
nio, 10, Soudos, freguesia de Paço, concelho de Torres Novas.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e outras
formas de representação social dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiene e artigos médicos e
ortopédicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro pela sócia e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
um ou a mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente a sócia única Laurinda Maria
de Jesus Alberto.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela even-
tualmente venha a carecer, que vencerão ou não juros, nos termos
e condições que por ele forem definidos.

ARTIGO 6.º

O balanço e contas serão submetidas ao sócio único, no prazo de
três meses, após o termo de cada exercício, sendo os lucros líquidos
apurados aplicados do seguinte modo:

a) 5% para fundo de reserva legal, se exigido por lei;
b) Qualquer percentagem que o sócio decida para outros destinos;
c) O restante para dividendos

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição do sócio, a sociedade não se dissolverá,
continuando com os seus herdeiros ou com o seu representante legal.

ARTIGO 8.º

A dissolução da sociedade, terá lugar por qualquer dos fundamen-
tos previstos na lei ou anda por simples deliberação do sócio, sendo
este nomeado liquidatário promovendo a realização de todos os
valores do activo e a liquidação do passivo, repartindo o saldo apu-
rado.

ARTIGO 9.º

A gerência nomeada fica desde já autorizada a movimentar a quan-
tia correspondente ao capital social, a fim de fazer face às despesas
relacionadas com a constituição e início de actividade.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410770

JOGONSA � TRANSPORTE OCASIONAL
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Torres Novas. Matrícula
n.º 1708; identificação de pessoa colectiva n.º 505259583; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/010213.

Certifico que entre João Rodrigues Gonçalves, casado com Lucin-
da Rosa Neto Gonçalves na comunhão geral, residente na Rua Mar-
ginal, lugar de Renova, freguesia de Zibreira, concelho de Torres
Novas, e Maria da Encarnação Neto Gonçalves dos Santos e mari-
do, Vítor Manuel Ferreira dos Santos Gonçalves, casados na comu-
nhão geral, residentes na referida Rua Marginal, Renova, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOGONSA � Transporte Ocasional
de Passageiros, L.da, tem a sua sede na Rua Marginal, sem número
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de polícia, no lugar da Renova, freguesia da Zibreira, deste concelho
de Torres Novas.

§ único. Por deliberação da gerência, independentemente do con-
sentimento da assembleia geral poderá a sede da sociedade ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho de Torres Novas, ou de
concelho limítrofe e criar sucursais, agências, delegações ou outra
forma de representação em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros e restauração � café.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5100 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor nomi-
nal, cada uma de 1700 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, e restituídas quando for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto desde já nomeados gerentes os sócios João
Rodrigues Gonçalves, Maria da Encarnação Neto Gonçalves dos San-
tos e Vítor Manuel Ferreira dos Santos Gonçalves, todos com capa-
cidade profissional.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, incluindo os de tomar de trespasse estabele-
cimentos e de arrendamento, quaisquer locais com destino às activi-
dades da sociedade, bem como os de compra e venda, para e da so-
ciedade, de veículos automóveis, e representá-la em juízo e fora dele,
é bastante a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quan-

do for incluída em massa falida ou insolvente, por interdição do sócio;
c) Quando fora dos casos previstos na lei, for cedida com desres-

peito das regras estabelecidas neste contrato;
d) Quando o sócio deixar de cumprir as suas obrigações e pelo seu

comportamento, como sócio possa ser considerado um elemento
pernicioso para o bom nome da sociedade e para a sua actividade
comercial e assim o tenham entendido os demais sócios, se nomea-
damente haja praticado irregularidades que afectem os negócios so-
ciais;

e) No caso de por efeito de partilha em vida, por motivo de di-
vórcio ou outro, a quota não for adjudicada ao sócio titular.

ARTIGO 8.º

Na cessão de quotas, a sociedade em primeiro, e os sócios não
cedentes em segundo, terão direito de preferência, a cessão a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, por maioria simples, podendo não haver lugar à
sua distribuição.

ARTIGO 11.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14410800

SETÚBAL
MONTIJO

ZAMBUJO & ALVES, L.DA

Sede: Estrada do Pau Queimado, Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2147/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503804274; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/010402.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento.
Alterar o contrato de sociedade, quanto ao corpo do artigo 1.º e

quanto ao artigo 3.º, e aditar um novo artigo, que passará a ser o
artigo 5.º, passando os artigos alterados e o aditado a terem a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Zambujo & Alves, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 358-A, Bairro do Areias,
freguesia e concelho do Montijo, contando-se o seu início desde a
data da sua constituição.

(O § único deste artigo continua em vigor.)

3.º

O capital social é de 1 040 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 260 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Joaquim Cristino
Zambujo, Ana Maria Ponces Bandeira Lopes Zambujo, António de
Jesus Martins Alves e Lisete Maria Cristina Zambujo Alves.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas, prestações suplementares de capital, até ao montante de
5 000 000$.

Certifico que está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14350890

SOCIEDADE AGROPECUÁRIA
DA FAZENDA DAS PADEIRAS, L.DA

Sede: Lugar do Brejo do Lobo, Alto Estanqueiro, Jardia,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1867/
770729; identificação de pessoa colectiva n.º 500676313; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 24/010508.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Apresentação n.º 24/010508.
Redenominação do capital com aumento.
O capital foi redenominado para 4500 euros, passando a quota de

300 000$ a ser de 1500 euros e a quota de 600 000$ a ser de 3000 eu-
ros, tendo, em consequência, o capital sido aumentado em 2169$,
por incorporação de reservas.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Certifico que está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
08740712
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STATION MONTIJO � CENTRO DE MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Esteval, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2691/010417; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010417.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de Station Montijo �
Centro de Manutenção de Veículos, L.da

2 � O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

3 � A sociedade vai ter a sua sede no Esteval, freguesia e conce-
lho do Montijo, mas por simples deliberação da gerência, a mesma
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de estações
de serviço, que inclui a venda a retalho de combustíveis, óleos e
lubrificantes, bem como todos os produtos derivados do petróleo,
manutenção e reparação de veículos, o comércio de acessórios rela-
cionados com os fins atrás indicados, compra e venda de veículos
automóveis novos e usados, a venda de produtos alimentares, de
objectos vários e de quaisquer mercadorias, bem como a execução
de outros serviços que tenham ligação com veículos ou que interes-
sem aos automobilistas, assim como a todos os consumidores de
produtos petrolíferos ou deles derivados, e ainda operações comer-
ciais, mobiliárias e financeiras conexas directa ou indirectamente com
as actividades supra referidas.

2 � No exercício da sua actividade a sociedade poderá participar
no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto social
diferente.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
69 000 euros (13 833 258$), corresponde à soma de três quotas,
sendo uma do valor nominal de 51 750 euros (10 374 943$), do
sócio Adelino Manuel de Oliveira Pereira, outra do valor nominal
de 10 350 euros (2 074 999$), da sócia Linda Françoise Bennani Pe-
reira, e outra no valor nominal de 6900 euros (1 383 325$), da sócia
ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e In-
vestimento, S. A.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os seus repre-
sentantes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratuito,
transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for, as suas quotas
sem que antes conceda direito absoluto de preferência à sócia ITMI
Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimen-
to, S. A.

2 � Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração
de quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será
possível, caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça, de-
corridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento da co-
municação, por meio de carta registada com aviso de recepção, do
projecto de transmissão de quotas, do qual deverão constar, nomea-
damente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a:

Identificação do(s) promitente(s) adquirente(s);
Preço;
Prazos;
Restantes condições do mesmo;

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financei-
ra da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imedia-
tamente anterior, nomeadamente:

Modelo 22;
Balanço analítico, demonstração de resultados, anexo ao balanço

e à demonstração de resultados;
c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da

situação financeira da sociedade à data da proposta de cessão, trans-
missão ou oneração de quotas, pela sócia ITMI Norte-Sul Portugal
� Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A.

3 � As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da
escritura de constituição da sociedade, assumindo a ITMI Norte-Sul
Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimento, S. A., o
ónus da promoção do registo, com o pagamento das respectivas
despesas.

4 � O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada, com um pré-aviso mínimo de
30 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta-mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados todos os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos
permitidos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dis-
pensa de formalidades prévias.

ARTIGO 7.º

Deliberações

As deliberações que tenham objecto a alterações do contrato de
sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas
cláusulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou one-
ração de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse do
estabelecimento comercial, a cessão de exploração comercial do
mesmo bem como a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes
quando tomadas por unanimidade dos votos.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação toma-
da nos termos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de ou-

tras sociedades;
g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
h) Prestar cauções ou garantias.
3 � A gerência poderá ainda, constituir mandatários ou procura-

dores da sociedade, para a prática de determinados actos ou catego-
rias de actos.

ARTIGO 9.º

Representação da sociedade

1 � A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
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b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com pode-
res específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do
artigo 8.º

2 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-
ciedade em quaisquer fianças, letras de favor, avales, abonações ou
em outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos
aos negócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos
celebrados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o
infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

ARTIGO 10.º

Lucros

1 � Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exercí-
cio for inferior a 104 747 euros e 56 cêntimos (21 000 000$), os
lucros líquidos constantes do balanço anual terão as seguintes apli-
cações:

a) Para a constituição ou reforço da reserva legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de conso-
lidação financeira, o remanescente.

2 � Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líqui-
dos terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Nomeação de gerentes

Fica, desde já, nomeado gerente, para o quadriénio de 2001-2004,
José Adelino Manuel de Oliveira Pereira.

ARTIGO 12.º

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo
202.º do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora nomeado
fica desde já autorizado a proceder ao levantamento total da impor-
tância depositada na conta aberta em nome da sociedade no Credit
Lyonnais Portugal, correspondente à totalidade do respectivo capi-
tal social.

2 � A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes
de negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem
como a aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do
registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto
no artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia
com o artigo 19.º, e quaisquer outros aplicáveis do citado diplo-
ma legal.

3 � O gerente, ora nomeado, fica ainda expressamente autoriza-
do a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que julgue
convenientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome e
em representação da sociedade ora constituída, quaisquer contratos
e ou escrituras públicas de constituição de direito de superfície, de
locação financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), prometer
arrendar e ou arrendar local para desenvolver a sua actividade co-
mercial, bem como prometer comprar e ou comprar quaisquer bens
imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quaisquer importân-
cias a título de sinal ou como antecipação do cumprimento e os
respectivos preços, outorgando e assinando os respectivos contra-
tos-promessa e ou as respectivas escrituras definitivas de compra e
venda.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14354390

DECAPALIZA � TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
E SERRALHARIA, L.DA

Sede: Vale Salgueiro, Sítio do Penas, Montijo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2684/
921007; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010406.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto.
2 � Apresentação n.º 1/010406.
Alteração parcial de pacto.

Alterado o artigo 1.º
Sede: Vale Salgueiro, Sítio do Penas, Montijo.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354071

JOSÉ SOARES ROSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Luís de Camões, lote B-1,
rés-do-chão, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1583/
920217; identificação de pessoa colectiva n.º 502701820; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/010409.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/010409.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2001.

Certifico que está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354250

GINOFTAL � SOCIEDADE MÉDICO-CIRÚRGICA, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Portimão, 197-199, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2062/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503628530; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/010427.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento e redenominação de

capital.
1.º

A sociedade continua a adoptar a firma GINOFTAL � Sociedade
Médico-Cirúrgica, L.da, tem a sua sede na Rua da Cidade de Porti-
mão, 197-199, nesta cidade, freguesia e concelho do Montijo, con-
tando-se o seu início desde a data da sua constituição.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de 2450 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Brites dos Santos
Caixeiro Guerra Pires e Manuel José do Nascimento Farrancha, e
outra de 100 euros, pertencente ao sócio, Domingos Guerra Pires
Baião.

Certifico que está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
08740585

ALDEIA DA PEQUENADA � CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Velha, 8, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2700/
010503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Aldeia da Pequenada � Cre-
che e Jardim de Infância, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Aldeia Velha, 8, fre-
guesia 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, se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de activida-
des regulares de carácter educativo em estabelecimento de ensino
particular, creche, jardim-de-infância e actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

1 � 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, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a 40 vezes o capital social ini-
cial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde
já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354691

LENHASONLINE � SOCIEDADE MONTIJENSE
DE LENHAS, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 216-A, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2687/
010406; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010406.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, que instrui a escritura de contrato de sociedade
LENHASONLINE � Sociedade Montijense de Lenhas, L.da, efectuada
no dia 14 de Março de 2001, no Cartório Notarial de Tavira.

Contrato social, denominação, sede

1.º

A sociedade adopta a denominação de LENHASONLINE � So-
ciedade Montijense de Lenhas, L.da, e tem a sua sede na freguesia e
concelho do Montijo, na Rua de José Joaquim Marques, 216-A.

§ único. A sociedade pode mudar a sua sede social para outro lo-
cal, no mesmo concelho ou concelho limítrofe por deliberação da
gerência.

Objecto

2.º

A sociedade tem como objecto a comercialização, compra, venda
e revenda de lenhas, seus derivados e produtos conexos, e bem as-
sim, a comercialização, compra, venda e revenda de cortiça e pro-
dutos conexos.

Capital social

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais do
valor nominal de 2000 euros cada uma, pertencentes, respectiva-
mente, uma à sócia Maria Manuela Beja Carretas e outra ao sócio
António Carlos Beja Carretas e uma quota do valor nominal de
1000 euros pertencente ao sócio Armindo Vaz Piloto Jesus Vaz.

Prestações suplementares

4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao valor do capital social, nos termos e condições a deliberar em
assembleia geral.

Cessão de quotas

5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros fica dependente do consenti-

mento da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios em se-
gundo, gozam do direito de preferência que será exercido pelo valor
que a quota tenha nos termos do último balanço aprovado.

Gerência

6.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, caberá a
dois ou mais gerentes nomeados em assembleia geral, a qual fixará
os termos e condições do respectivo exercício.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos actos ou
contratos:

a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador com poderes para o efeito.
3 � Os gerentes terão os mais amplos poderes de gestão e repre-

sentação da sociedade, nomeadamente para:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente;
b) Adquirir, alienar, permutar ou, por qualquer forma, onerar os

bens móveis da sociedade;
c) Tomar ou dar de arrendamento, bem como alugar, quaisquer

bens ou parte dos mesmos;
d) Contrair empréstimos, assumir obrigações e prestar garantias

através de todo e qualquer meio legal ou estatutariamente permitido.
4 � Fica vedado aos gerentes responsabilizar a sociedade em ac-

tos, documentos e obrigações estranhos ao objecto da mesma, de-
signadamente em letras de favor, fianças, avales, abonações e actos
semelhantes.

Amortização de quotas

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, bem como adquiri-las,
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota vir a ser penhorada, arrestada, ou de qual-

quer forma, deixar de estar na livre disposição do seu titular;
c) Quando o sócio tenha cometido alguma irregularidade ou tenha

prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesses;
d) No caso de falecimento, morte presumida, interdição, falência

ou insolvência do sócio.
2 � O preço da amortização ou da aquisição será o que resultar

do último balanço aprovado, acrescido na respectiva parte do fundo
de reserva legal e de quaisquer outros fundos, bem como dos lucros
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relativos ao exercício corrente, calculados por uma percentagem
proporcional aos verificados no ano anterior, acrescidos dos crédi-
tos por suprimentos e outros e deduzidos os débitos e responsabili-
dades correntes.

3 � A deliberação sobre a amortização ou aquisição, e respecti-
vos termos da mesma, terá lugar no prazo máximo de 30 dias sub-
sequentes ao conhecimento do facto que a motivar.

4 � A amortização considera-se realizada efectuado que seja o
pagamento do preço ou da primeira prestação do mesmo, pela res-
pectiva consignação em depósito ou outorga da competente escri-
tura.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354136

LIGEIRO DE FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 69, rés-do-chão,
esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2702/
010510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º António José Ligeiro de Freitas, casado com Maria Gabriela
Relógio Machado de Freitas sob o regime da comunhão geral de bens,
residente na Avenida de D. Afonso Henriques, 69, rés-do-chão, es-
querdo, Montijo;

2.º Rui Filipe Relógio Machado de Freitas, solteiro, maior, resi-
dente na Avenida de D. Afonso Henriques, 69, rés-do-chão, esquer-
do, Montijo.

E pelos outorgantes foi dito que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Ligeiro de Freitas & Freitas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Hen-
riques, 69, rés-do-chão, esquerdo, 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, se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e prestação de ser-
viços de artes decorativas, bem como, comércio de electrodomésti-
cos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio António José Ligeiro de
Freitas, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao só-
cio Rui Filipe Relógio Machado de Freitas.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
dos dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354446

MONTIVEIGAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Funchal, 49, 1.º, direito,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2688/
010411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º António Miguel da Silva Veiga, casado com a segunda outor-
gante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da
Cidade do Funchal, 49, 1.º, direito, Montijo;

2.º Adelina Maria Almeida dos Santos Veiga, casada com o pri-
meiro outorgante no indicado regime de bens e com ele residente.

E pelos outorgantes foi dito que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MONTIVEIGAS � Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade do Funchal, 49,
1.º, direito, 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, se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil de obras par-
ticulares e públicas. Compras e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim, representação e comercialização de materiais
de construção e aluguer de equipamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio António Miguel da Silva
Veiga e uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Adelina Maria Almeida dos Santos Veiga.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

3 � Ficando desde já nomeado gerente, o sócio António Miguel
da Silva Veiga.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354527

MONTIGARDEN � REGAS, CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Sede: Lugar de Rego da Amoreira, Monte Sabugueiro,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1696/
921211; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 16/010406.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação de sistemas de rega,
construção e manutenção de jardins e comercialização de materiais
afins. Construção civil e obras públicas.

Certifico que está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354497

TÁXIS ALMEIDA & PICANÇO, L.DA

Sede: Bairro Almansor, 22, Canha, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2698/
010502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Táxis Almeida & Picanço, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Almansor, 22, Canha,
freguesia de Canha, concelho do Montijo.

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

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 no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio, António Manuel Bambico
Picanço, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia, Maria de Lurdes Correia Almeida Picanço.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente, o sócio
António Manuel Bombico Picanço.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto ou quando for incluída em
massa falida.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354829

PUBLISHOP � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS
E DECORATIVOS, L.DA

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 2, 3.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2707/
010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PUBLISHOP � Artigos Pu-
blicitários e Decorativos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, 2,
3.º, esquerdo, 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, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de todo o
tipo de artigos publicitários, produção de material publicitário e
decorativo, representações de materiais nacionais e internacionais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do va-
lor nominal de 3000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Rafael Ramos Martins e Armando António da Costa Ribeiro, e
uma do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Hugo
Miguel Oliveira Morais Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354470

PUBLIFERRO � SERRALHARIA CIVIL E MATERIAIS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 2, 3.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2705/
010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de PUBLIFERRO � Serralharia
Civil e Materiais Publicitários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, 2,
3.º, esquerdo, 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, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil, produção de
materiais publicitários e decorativos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, ambos
os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída

em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354535

MONTIBATE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE ACUMULADORES E PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Ponta Delgada, 24, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2703/010511; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MONTIBATE � Sociedade
Distribuidora de Acumuladores e Peças Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Ponta Del-
gada, 24, 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, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização e distribuição
de acessórios, peças auto e lubrificantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 4000 euros, pertencente à sócia Aurora Natália Cavaco
Correia Santos, e duas iguais do valor nominal de 500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Carlos Jorge Correia dos Santos e
Paula Cristina Correia dos Santos de Melo.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Carlos Jorge
Correia dos Santos e Aurora Natália Cavaco Correia Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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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.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354861

ROMÃO GARCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Joaquim de Almeida, 135, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 60/
010511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010511.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Romão Garcia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim de Almeida,
135, freguesia e concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas e derivados.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado 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.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354306

MONTALGRAFIS � MONTAGEM, LIMPEZA
E MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 2, 3.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2706/010516; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/010521.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de MONTALGRAFIS � Monta-
gem, Limpeza e Manutenção de Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, 2,
3.º, esquerdo, 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, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na montagem, manutenção e lim-
peza de todos os dispositivos publicitários interiores e exteriores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354462

EXPOCERTAME � PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Sede: Rua de Guerra Junqueiro, 2, 3.º, esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2708/
010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010516.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 148 � 28 de Junho de 2001 13 770-(99)

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de EXPOCERTAME � Publici-
dade e Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, 2,
3.º, esquerdo, 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, se-
rem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de material publici-
tário e decorativo, estudo de campanhas publicitárias, publicidade,
grafismo, imagem e design de interiores e exteriores. Produção de
stands e organização de feiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 7500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os só-
cios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, 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 a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354489

ROBERTO NUNO DE OLIVEIRA E CASTRO SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Professor Rui Luís Gomes,
lote 58, 4.º, direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 59/
010507; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010507.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade unipessoal
de responsabilidade limitada

Roberto Nuno de Oliveira e Castro Silva, solteiro, portador do
bilhete de identidade n.º 9872795, emitido em 19 de Outubro de 2000,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da freguesia
de São Pedro, Funchal, de nacionalidade portuguesa, contribuinte fiscal
n.º 181872080, residente na Rua do Professor Rui Luís Gomes, lote
58, 4.º, direito, 2870 Montijo, concelho do Montijo, constitui uma
sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, a qual fica a ser
regida pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Roberto Nuno de Oliveira e Castro
Silva, Unipessoal, L.da

2.º

A sede é na Rua do Professor Rui Luís Gomes, lote 58, 4.º, direi-
to, freguesia e concelho do Montijo.

3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços na área da dis-
tribuição, gestão de carteira de clientes, carga e descarga de merca-
dorias, bem como cobranças de facturas e outros créditos para ter-
ceiros.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e pertence ao sócio Roberto Nuno de Oliveira e
Castro Silva.

5.º

A administração e representação da sociedade cabe a quem, for
designado gerente, ficando desde já nomeado como tal o sócio úni-
co Roberto Nuno de Oliveira e Castro Silva, bastando a sua assina-
tura para obrigar a sociedade.

6.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade
os seguintes negócios jurídicos, compra e venda de viaturas automó-
veis e prestação de garantias em quaisquer operações bancárias.

Disposição transitória

Fica desde já determinado que a sociedade poderá mesmo antes do
respectivo registo, proceder ao levantamento do capital social de-
positado no Banco Crédito Predial Português, agência do Montijo,
a fim de suportar despesas relacionadas com a constituição, seu re-
gisto e aquisição de equipamentos.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354292

EMPRIMONTI � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua da Cidade de Lisboa, 153, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2097/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503704326; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/010426.

Certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 3/010426.
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Nomeação da fiscalização para o triénio de 2000-2002.
Fiscal único: efectivo, Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Re-

visores 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,
residente na mesma morada; suplente, Manuel Joaquim dos San-
tos Ramos Vaz, revisor oficial de contas n.º 821, casado, resi-
dente na Avenida das Túlipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflores,
Algés, Oeiras.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

18 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14388731

NOVO SOL PLANTAS, L.DA

Sede: Quinta de Montalegre, Canha, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1447/
901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502454997; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 4/010406.

Certifico que foi registado o seguinte:
9 � Apresentação n.º 4/010406.
Redenominação do capital social de escudos para euros.
O capital de 5 000 000$ passou para 24 940 euros, corresponden-

do a quota do sócio José Cassiano Saraiva Albuquerque Soares a
3741 euros, a quota do sócio Pedro José Moutinho dos Santos Bran-
quinho a 1247 euros, a quota do sócio David Edward Findon a
9976 euros e a quota da sócia David Colegrave Group, Ltd., a
9976 euros.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14351560

CAPISO � SOCIEDADE DE CORTIÇAS,
AGRO-PECUÁRIA E IMOBILIÁRIA DO MONTIJO, S. A.

Sede: Rua Central, 2-B, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2387/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504314688; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/010406.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto.
Que pela presente escritura altera o n.º 1 do artigo 2.º do contra-

to de sociedade, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Montijo, na Rua Central, 2-B,
freguesia e concelho do Montijo.

Certifico que está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354144

PRATA REAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. César Ventura, 23, rés-do-chão,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2522/
000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504827260; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/010403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 3/010403.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2001.

Certifico que está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13929500

PRATA REAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. César Ventura, 23, rés-do-chão,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2523/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504827278; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/010403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/010403.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Janeiro de 2001.

Certifico que está conforme o original.

16 de Abril de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14351617

VENTARCLIM, COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Escola Primária, lote 10, Sarilhos Grandes,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 39/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504794353; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/010427.

Certifico que foi registado o seguinte:
4 � Apresentação n.º 6/010427.
Alteração parcial do pacto.
Alterado o artigo 1.º
Sede: Rua da Escola Primária, lote 10, Sarilhos Grandes, Montijo.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

18 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354632

LOPA & LOPA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 19, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2639/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502367423; inscrições
n.os 6 e 5; números e datas das apresentações: 3/010418 e 1/010221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento de capital.

Que, consequentemente, alteram a redacção do artigo 3.º do pac-
to social, a qual passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 12 500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Que, consequentemente, alteram a redacção do artigo 1.º do pac-
to social, a qual passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Lopa & Lopa � Sociedade de Cons-
truções Civis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Machado dos Santos,
19, freguesia e concelho do Montijo.

Certifico que está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354411

ASSISMONT � ASSISTÊNCIA NA CONTABILIDADE
DO MONTIJO, S. A.

Sede: Rua de Augusto Pereira Coutinho, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1274/
890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502141239; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/010426.
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Certifico que foi registado o seguinte:
8 � Apresentação n.º 5/010426.
Nomeação da fiscalização para o triénio de 2000-2002.
Fiscal único: efectivo, Matos, Soares & Vaz, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida das Túlipas, 10, rés-
-do-chão, Miraflores, Algés, Oeiras, representada por Manuel Al-
berto Gaspar Soares, revisor oficial de contas n.º 807, casado,
residente na mesma morada; suplente, Manuel Joaquim dos Santos
Ramos Vaz, revisor oficial de contas, residente na Avenida das
Túlipas, 10, rés-do-chão, B, Miraflores, Algés, Oeiras.

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Certifico que está conforme o original.

18 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14388740

CONTABILIS � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua das Hortenses, lote B-1, 1.º, direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1686/
921118; identificação de pessoa colectiva n.º 502885076; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 9/010424.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento de capital.
Que, em consequência, altera o contrato de sociedade quanto ao

seu artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 10 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de seis quotas: duas iguais de 50 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Raul Manuel Alves
Carvalho e Maria de Fátima de Oliveira Machado, três iguais de
3 225 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Nuno Raul
Cavaco de Carvalho, Ana Mónica Machado Portugal e Jorge Filipe
Machado Portugal e uma de 225 000$, pertencente ao sócio Ricardo
Jorge Coelho Carvalho.

Certifico que está conforme o original.

18 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354586

RUDUPA � SOCIEDADE TÉCNICA
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida dos Pescadores, 33, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2704/010516; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUDUPA � Sociedade Técnica
de Representações, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Pescado-
res, 33, freguesia e concelho do Montijo.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, e bem assim
criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

3 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá adquirir li-
vremente participações em sociedades com objecto diverso ou idên-
tico ao seu e integrar agrupamentos complementares de empresas,
constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social representações, plásticos,
cartões e acessórios para embalagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma ao sócio Rui Manuel
Lopes Agostinho e outra ao sócio Miguel Luís Duque Canteiro.

ARTIGO 4.º

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

2 � A gerência será ou não será remunerada conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Rui Manuel
Lopes Agostinho e Miguel Luís Duque Canteiro.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
5 � A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimen-
to da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da so-

ciedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu
titular;

e) Em caso de morte, interdição ou insolvência do sócio.
2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios poderão, em sua substituição
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital, até ao montante global de
5000 euros.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 14354730

TRANSPORTES MARTINS & ZITA, L.DA

Sede: Rua de Bento de Jesus Caraça, 287,
rés-do-chão, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2692/010419; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010419.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Filo-
mena Zita Martins Guedes e António Augusto Manso Martins, que
se rege pelo seguinte contrato:

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Martins & Zita, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento de Jesus Caraça,
287, rés-do-chão, freguesia e concelho do Montijo.

3 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerência,
podendo a mesma abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, su-
cursais ou outras formas de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte públi-
co rodoviário de mercadorias por conta de outrem.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 37 500 euros titulada pela sócia Filomena Zita
Martins Guedes e outra do valor nominal de 12 500 euros titulada
pelo sócio António Augusto Manso Martins.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vinculara a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes sendo sempre obrigatória a intervenção de um gerente com
capacidade profissional.

3 � A remuneração poderá consistir, total ou parcialmente, em
participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, tendo o gerente
António Augusto Manso Martins capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios, é livre-
mente permitida, sendo nesse caso o preço da alienação o respecti-
vo valor nominal.

2 � Depende sempre de prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a terceiros, 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 se-
jam 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 adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócios 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; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354543

CASTRO & MIRANDA, L.DA

Sede: Praça da Paz, 42-A, Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2690/
010416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010416.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º Nuno Miguel Ferreira de Castro, solteiro, maior, residente na
Praça da Paz, lote 4, 2.º, A, Belavista, Afonsoeiro, Montijo;

2.º Anabela dos Santos Ferreira da Silva Miranda de Castro, casada
com Raul Fernando Miranda de Castro sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na mesma morada do primeiro outorgante.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Castro & Miranda, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Paz, 42-A,
Afonsoeiro, freguesia de Afonsoeiro, concelho do Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução, elaboração; manu-
tenção e projecção de instalações eléctricas, electrónicas, de teleco-
municações e redes informáticas. Comercialização a retalho de arti-
gos eléctricos e máquinas-ferramentas. Comércio por grosso e a
retalho de artigos de papelaria e brindes, incluindo comércio à co-
missão.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 9900 euros, pertencente à sócia
Anabela dos Santos Ferreira da Silva Miranda de Castro e uma do
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Nuno Miguel
Ferreira de Castro.

§ único. O capital encontra-se realizado em 50% na proporção
das respectivas quotas diferindo-se a realização do remanescente para
o prazo de um ano após a data da escritura.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Nuno Miguel Fer-
reira de Castro.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354551

TRANSPORTES CANIÇO ROCHA, L.DA

Sede: Rua da Bela Vista, 111, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 872/
800901; inscrições n.os 14 e 15; números e data das apresentações:
19 e 20/010508.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 19/010508.
Alteração parcial de pacto, com aumento de capital.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é o de 15 000 000$, sendo representado por cinco quotas
assim distribuídas: uma com o valor nominal de 7 500 000$, per-
tencente à sócia Laura Bruno Bernardo Domingos Rocha e, qua-
tro com os valores nominais de 1 875 000$ cada, pertencendo
cada uma aos sócios Paulo Jorge Domingos Rocha, Luís Miguel
Domingos Rocha, Rui Manuel Domingos Rocha e Pedro José
Domingos Rocha.

Apresentação n.º 20/010508.
Nomeação dos sócios Laura Bruno Bernardo Domingos e Luís

Miguel Domingos Rocha para gerentes em 16 de Fevereiro de 2001.

Certifico que está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354179

CULTAGRI � SOCIEDADE AGROFLORÍCOLA, L.DA

Sede: Pau Queimado, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1331/
891018; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número
da apresentação: 11.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 7/010424 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Cintagri Centro Internacional Agrícola, L.da, e

Maria Berta Raposo de gerentes, por renúncia, em 29 de Março de
2001.

Alteração parcial de pacto.

3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 24 000 eu-
ros, pertencente à sócia Lucinda dos Anjos Mendes dos Santos, outra
de 18 000 euros, pertencente ao sócio Alfeu Augusto Gonçalves,
outra de 9000 euros, pertencente à sócia Maria José dos Santos
Gonçalves e outra de 9000 euros, pertencente à sócia Marina Sofia
dos Santos Gonçalves.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos
sócios, Lucinda dos Anjos Mendes dos Santos, Alfeu Augusto Gon-
çalves e Maria José dos Santos Gonçalves, desde já nomeados
gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Certifico que está conforme o original.

18 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14354578

PAULO MARICATO & CLARA MATOS, L.DA

Sede: Rego da Amoreira, Alto Estanqueiro, Jardia,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2699/
010503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010503.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

Paulo Jorge Silva Maricato e sua mulher, Natacha Clara de Matos
Aló Silva Maricato, casados na comunhão de adquiridos e residentes
no Rego da Amoreira, freguesia de Alto do Estanqueiro, Jardia, con-
celho do Montijo.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si, um contrato de sociedade comercial por quotas, que se

irá reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Maricato & Clara Matos, L.da,
e tem a sua sede social no Rego da Amoreira, freguesia de Alto do
Estanqueiro, Jardia, concelho do Montijo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como constituir sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste em armação de ferro, construção
civil, participação no capital de outras empresas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, po-
rém a favor de terceiros, carece do consentimento da sociedade.

5.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.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do capital social inicial, procedida de delibera-
ção tomada em assembleia geral e observados os requisitos legais.

7.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes, em sociedades reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo ainda, proceder ao levantamento das
entradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354667

DECOR X � PUBLICIDADE E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Real, armazém 13, Pinhal Redondo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 53/
010412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010412.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Fernando José Teixeira Maia, residente na Rua dos Cravos Ver-
melhos, 181, 1.º, direito, Montijo, casado segundo o regime da se-
paração de bens com Helena Cristina Grego Ramos Rasteiro.

Pelo outorgante foi dito que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECOR X � Publicidade e De-
coração, Unipessoal, L.da
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2 � A sua sede é na Estrada Real, armazém 13, Pinhal Redondo,
freguesia e concelho do Montijo.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de produção publicitá-
ria, outdoors, gestão publicitária, eventos, distribuição de folhetos,
balões publicitários.

3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde a uma única quota.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam 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, abona-
ções, letras de favor ou outros documentos de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

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.

20 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14354357

SEIXAL

FORTE RIO � MATERIAIS PARA A INDÚSTRIA
E MARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3530/
950329; identificação de pessoa colectiva n.º 503389862; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101734

RIBEIRO LEITÃO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1034/
840601; identificação de pessoa colectiva n.º 501437746; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101742

PORTUGAL & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 822/820512;
identificação de pessoa colectiva n.º 501255818; data da apresenta-
ção: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101785

AQUARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3790/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503551007; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101262

HENRIQUE & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1335/
861219; identificação de pessoa colectiva n.º 501757104; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101823

COMPTRÓNICA � COMPONENTES
PARA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4738/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 502175680; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101769

SANTOS & PONTINHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1312/
861119; identificação de pessoa colectiva n.º 501741410; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101807

TALHOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1328/
861211; identificação de pessoa colectiva n.º 501752749; data da
apresentação: 280501.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101815

INSTALECTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2573/
920504; identificação de pessoa colectiva n.º 502756462; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101777

VERA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3340/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503249092; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101700

DOMINGOS & LUDOVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1826/
891016; identificação de pessoa colectiva n.º 502233893; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101696

COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1062/
980720; identificação de pessoa colectiva n.º 501470646; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101688

FERNANDA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3674/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503467260; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101670

ESTÊVÃO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3694/
950905; identificação de pessoa colectiva n.º 503480983; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101661

FERREIRA, RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5316/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504666398; data da
apresentação: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101653

NUNES & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 202/730807;
identificação de pessoa colectiva n.º 500390371; data da apresenta-
ção: 280501.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101750

FARMINOVA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DE INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4034/
960902; identificação de pessoa colectiva n.º 503708826; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101645

PFIZER � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2742/
921117; identificação de pessoa colectiva n.º 502869500; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
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respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000, consolidadas.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101220

PFIZER � S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2742/
921117; identificação de pessoa colectiva n.º 502869500; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101238

SINERGIS FARMA � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5516/
000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504823353; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101629

ROERIG � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2941/
930519; identificação de pessoa colectiva n.º 502985135; data da
apresentação: 010525.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14101637

SETÚBAL

ESSENSET � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5668/
20000613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000613.

Certifico que Albertino José Teixeira Costa Cândido, solteiro,
maior, MONTICHARME � Perfumaria, L.da, e Isabel Cristina
Amaro Santana, solteira, maior, constituíram a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ESSENSET � Perfumaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Girão, 73,
freguesia de Santa Maria da Graça, do concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos de
perfumaria, cosmética e produtos de beleza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 2 004 820$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 801 928$, pertencente ao sócio Albertino José Teixeira
Costa Cândido, duas do valor nominal de 601 446$ cada, perten-
centes uma a cada uma das sócias MONTICHARME � Perfumaria,
L.da, e Isabel Cristina Amaro Santana.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Albertino
José Teixeira Costa Cândido.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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.

A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes Raposo. 13842463

SINES

SITOURING � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Estrada Municipal, 554, Porto Covo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 733; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/160401.

Certifico que, por escritura datada de 4 de Abril de 2001, lavrada
no 16.º Cartório Notarial de Lisboa, a sociedade e epígrafe alterou
o pacto social, quanto aos artigos 1.º e 2.º, ficando os mesmos com
a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SITOURING � Socie-
dade de Investimentos Turísticos, L.da, e tem a sua sede na Estrada
Municipal, 554, freguesia de Porto Covo, concelho de Sines.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria hoteleira
ou similares e investimentos turísticos.

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

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 10048227
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MÁRIO TAVARES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, 48, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 37; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 500184305; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 3/170401.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2001, lavrada no
Cartório Notarial de Sines a sociedade em epígrafe foi dissolvida.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 10048561

APOIO JOVEM GABINETE TOPOGRAFIA, L.DA

Sede: Courela da Cruz, 37, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 548; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503717517; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/240401.

Certifico que, por acta datada de 1 de Março de 2001, a sociedade
em epígrafe alterou a sede para Courela da Cruz, 37, Sines.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 10048570

ANTÓNIO ALEXANDRE DA SILVA � TÁXIS, L.DA

Sede: Quinta dos Passarinhos, 30, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 751; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/140501.

Certifico que, por escritura de 11 de Maio de 2001, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe entre António Alexan-
dre da Silva e Maria Odália de Oliveira Rodrigues da Silva, que se
regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Alexandre da Silva �
Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Passarinhos, 30,
freguesia e concelho de Sines.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � 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 António Alexandre
da Silva, e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria Odália de Oliveira Rodrigues da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a duas vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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 António Alexandre
da Silva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, ou quando for in-
cluída em massa falida.

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.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 10048588

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

CARLOS RAMOS & ANA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 369/
910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502512873; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 6/010525.

Certifico que, por escritura lavrada em 5 de Março de 2001, a fl.
69 do livro n.º 46-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumen-
tado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, em
602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o con-
trato de sociedade sido alterado, no artigo 3.º, sendo-lhe aditado um
parágrafo único, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Carlos Alberto Gavinho Ramos e Ana Luísa Pereira
da Silva Ramos.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758268

LUÍS & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 385/
910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502563672; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 4/010525.

Certifico que, por escritura lavrada em 9 de Março de 2001, a fl.
21 do livro n.º 47-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumen-
tado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, em
802 892$ em dinheiro, passando a ser de 6000 euros, tendo o con-
trato de sociedade sido alterado, no artigo 3.º, sendo-lhe aditado um
parágrafo único, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 6000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 3000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758241

PEDROSA & VIVO � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 554/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504137964; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/010525.
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Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Março de 2001, a fl.
62 do livro n.º 46-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumen-
tado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, em
602 410$ em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o con-
trato de sociedade sido alterado, no artigo 3.º, sendo-lhe aditado um
parágrafo único, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Francisco Rui Lourenço Pedrosa e Vítor Manuel
Moreira Vivo.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758250

ERVANÁRIA � CRUZ VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 469/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503550264; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/010525.

Certifico que, por escritura lavrada em 2 de Março de 2001, a fl.
60 do livro n.º 46-D do Cartório Notarial de Caminha, foi aumen-
tado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, em
502 410$ em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o con-
trato de sociedade sido alterado, no artigo 3.º, sendo-lhe aditado um
parágrafo único, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Abreu da Cunha Brito e Isaura Maria Rodrigues Sal-
gueiro.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

Está conforme o original.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758233

C. S. CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 402/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502728060; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/010523.

Certifico que, por escritura lavrada em 23 de Fevereiro de 2001,
a fl. 45 do livro n.º 46-D do Cartório Notarial de Caminha, foi re-
denominado e aumentado o capital social da sociedade em epígrafe,
em 18 400,81 euros em dinheiro, passando a ser de 20 000 euros,
tendo o contrato de sociedade sido alterado, no artigo 3.º, sendo-lhe
aditado um parágrafo único, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 20 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 15 000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Luís Afonso da Silva e outra no valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio António Fernando
Afonso da Silva.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 vezes o capital social, na propor-
ção das respectivas quotas.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758225

COURÁGUA � COMÉRCIO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 660/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505218550; data da
apresentação: 010524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758217

SUSANA & ALFREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 683/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º P505434628; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/010523.

Certifico que entre Alfredo Alexandre Simões Reino Fernandes e
Susana Maria Reino Fernandes foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Susana & Alfredo, L.da, e tem a sua
sede social na Rua de São João, 66 e 68, na freguesia e concelho de
Caminha.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá insta-
lar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representa-
ção onde e quando julgar conveniente, podendo ainda mudar a sede
social para qualquer local do concelho de Caminha ou para conce-
lho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de tecidos, ma-
lhas, obras têxteis, artigos de vestuário e adornos pessoais; artigos,
de decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Alfredo Alexandre Simões Reino Fernandes e Susana Maria Reino
Fernandes.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, pertence ao sócio Alfredo Alexandre Si-
mões Reino Fernandes, que desde já fica nomeado gerente. Para
obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém,
quando feita a favor de terceiro, carece do consentimento da socie-
dade, tendo esta, em primeiro e os restantes sócios, em segundo, o
direito de preferência na sua aquisição.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades especi-
ais, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais e mesmo antes do regis-
to da sociedade, a gerência poderá: adquirir, alienar, trocar, onerar,
arrendar ou tomar de arrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições e
prazos, relativamente a quaisquer móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 01758209
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MELGAÇO

TÁXIS LABOREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 188/
010525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010525.

Certifico que entre Albertino Esteves e Sérgio Esteves foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Laboreiro, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Vila, freguesia de Castro Laboreiro, concelho de
Melgaço.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste nos transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
te em táxi.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao décuplo do capital social
existente à data da deliberação.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, porém fica desde já nomeado gerente o sócio
Albertino Esteves.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

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

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade não se dissol-
verá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si ou um estranho que
a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 8.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver unani-
midade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos credores,
adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições oferecer
em preço, garantias e condições de pagamento.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14525011

TÁXIS CASTREJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 189/
010528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010528.

Certifico que entre Armandino Monteiro e mulher, Armandina de
Fátima Fernandes foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Castrejos, L.da, e tem a sua
sede no lugar da Vila, freguesia de Castro Laboreiro, concelho de
Melgaço.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transporte público de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
te em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sobrevivos, capazes, ou herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre eles que os represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � Dissolvendo-se a sociedade nos casos legais, serão liquidatá-
rios todos os sócios que entre si acordarão quanto aos termos de
liquidação e partilha.

2 � Na falta de acordo, será o património social adjudicado ao
sócio que, em licitação verbal, melhores preço e condições de paga-
mento oferecer.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14524104
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MONÇÃO

BATIMERA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 442/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503894389; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 7 e 8/25052001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções do gerente Júlio Esteves, por renúncia, em 22 de
Maio de 2001 e a alteração parcial do contrato com redenominação
do capital, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 399 038 euros e
32 cêntimos, dividido em quatro quotas, sendo uma de 199 519 eu-
ros e 16 cêntimos, pertencendo ao sócio Manuel Fernando Rodri-
gues, outra de 95 769 euros e 20 cêntimos, pertencendo à sócia
Maria de Lurdes de Barros Rodrigues, e duas quotas de 51 874 euros
e 98 cêntimos cada uma, pertencendo uma a Carlos Alberto Rodri-
gues de Sousa e outra a Silvie Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a administração da sociedade a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo do
sócio Manuel Fernando Rodrigues, com ou sem remuneração, con-
forme deliberação em assembleia geral, a quem é atribuído um direi-
to especial à gerência.

2 � Compete à gerência a aquisição ou alienação de bens imó-
veis.

3 � Ficam ainda, incluídos nos poderes de gerência a compra,
venda, troca e aluguer de viaturas automóveis de e para a sociedade.

Mais certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto
completo do contrato actualizado.

Conferida e está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 13376241

PAREDES DE COURA

PETROCOURA � COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Miguel Dantas, Vila,
Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 132/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504072790;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o se-
guinte acto de registo:

Apresentação n.º 3/010503.
Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Raul José Braga Rodrigues.
Data: 21 de Março de 2001.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa de
Araújo Ribas. 08847940

PONTE DE LIMA

ARCÁDIAS PASTELARIA, L.DA

Sede: Edifício Cangosta do Sobral, Rua do Cónego Manuel
José Barbosa Correia, loja C, rés-do-chão,

4990, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 930/20010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010516.

Certifico que entre Manuel de Magalhães Carneiro, casado com
Rosa Maria Gonçalves Pereira Carneiro na comunhão geral, Orlando
Manuel da Fraga Dias, casado com Floripes da Graça Mâncio da Costa
Fraga, José Arnaldo Barbosa Vaz Loureiro, solteiro, maior, e por
escritura de 20 de Fevereiro de 2001, exarada de fl. 109 a fl. 111 v.º
do livro n.º 277-E do 1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arcádias Pastelaria, L.da, tem a sua
sede social no Edifício Cangosta do Sobral, Rua do Cónego Manuel
José Barbosa Correia, loja C, rés-do-chão, em Ponte de Lima.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade
transferir a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em casa de chá e pastelaria com
fabrico próprio de pastelaria e panificação, cervejaria e snack-bar
ou outras actividades conexas com a actividade de restauração e
bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e divide-se em três quotas iguais, no valor cada de
2000 euros e pertencentes uma a cada sócio.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, mediante deliberação da assembleia geral, até ao montante
de metade deste e na proporção das respectivas quotas.

§ 2.º Os sócios poderão fazer na sociedade os suprimentos de que
esta carecer, sob as condições que forem deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence a três gerentes, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios, Manuel de Magalhães Carneiro, Or-
lando Manuel da Fraga Dias e José Arnaldo Barbosa Vaz Loureiro.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em actos e contratos é necessária a
assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos e contratos
estranhos aos seus negócios sociais.

ARTIGO 5.º

São livres as cessões de quotas entre os sócios e seus descenden-
tes, no todo, ficando porém a cessão a estranhos e entre cônjuges
dependente do consentimento da sociedade à qual é reservado o di-
reito de preferência.

ARTIGO 6.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade não se dissolve,
continuando com os sobrevivos e com os herdeiros do falecido, que
nomearão um de entre si, que a todos represente na sociedade, en-
quanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 08209570

B. B. & M. RODRIGUES, L.DA

Sede: São Sebastião, Gandra, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 935/20010523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20010523.

Certifico que entre José Manuel Branco Batista, casado com Maria
do Céu Oliveira Amorim na comunhão de adquiridos, e Manuel Gon-
çalves Rodrigues, casado com Maria Fernanda Paredes da Cruz Oli-
veira na comunhão de adquiridos, e por escritura de 7 de Maio de
2001, exarada de fl. 57 a fl. 58 v.º do livro n.º 80-E do Cartório
Notarial de Ponte da Barca, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedades por quotas.
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ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma B. B. & M. Rodrigues, L.da, e tem
a sua sede no lugar de São Sebastião, da freguesia de Gandra, do
concelho de Ponte de Lima.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá, por simples deliberação, transferir o local da
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de comércio por
grosso de café, chá, cacau, especiarias e máquinas de produtos afins.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa, total ou parcial, de quotas a favor de terceiros
é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar para a socie-
dade e em segundo lugar para os sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios, José
Manuel Branco Batista e Manuel Gonçalves Rodrigues, ficando des-
de já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção daqueles gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
comprar e vender veículos automóveis, celebrando contratos de
locação financeira.

Transitória

As operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios, bem como a levantar as entradas para pagar ou
sinalizar os bens necessários à prossecução do objecto da socie-
dade.

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 08209561

QUINTA DO AMEAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Nogueira, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 291/891110; identificação de pessoa colectiva n.º 502244305;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/20010522.

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

Pela inscrição n.º 10 foi feita a designação dos membros dos ór-
gãos de administração e de fiscalização para o triénio de 2001-2003.

Conselho de administração: presidente, Nuno Correia da Silva de
Araújo, casado: vogais: Nuno da Cunha Araújo, casado, e Pedro
Manuel da Cunha Araújo, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente, Jorge Bento Martins Lebo, casado,
revisor oficial de contas, em representação de Ledo & Morgado,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; vogais: Virgínia Alves da
Silva Santos, casada, Luís Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro
Torres, casado; suplente, Carlos Manuel Pereira da Silva, casado,
revisor oficial de contas.

Está conforme.

4 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Sil-
va Varela. 08209553

VALENÇA

IMOVALENÇA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício S. Gião II, rés-do-chão, superior,
loja 12, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 300; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502484491; data do recebimento:
010524.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13387006

A VALENCIANA � PASTELARIA E SNACK BAR, L.DA

Sede: Travessa da Fonte da Vila, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 252; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502198044; data do recebimento:
010524.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13387030

PAVIMINHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 108; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500699488; data do recebimento:
010525.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 1999.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13387049

AGRUPACION SERVIVE 2-PORTUGAL � COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, 83, 1.º, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 791;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010523.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
José Carlos Aguilar Idoeta, divorciado, Carlos Aguilar Vilasuso, ca-
sado com Raquel Maria Idoeta Siguero na separação de bens, e Ma-
ria Antónia dos Santos Pinho Gonçalves Lino e Jorge Manuel Cou-
tinho Gonçalves Lino na comunhão de adquiridos, cujo pacto social
é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agrupacion Servive 2-Portugal
� Comércio de Equipamentos Veterinários, L.da, tem a sua sede na
Avenida de Miguel Dantas, Tróias, 83, 1.º, freguesia e concelho de
Valença.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos e
equipamentos veterinários.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor
nominal de 3750 euros, pertencentes uma a cada um dos referidos
sócios, José Carlos Aguilar Idoeta, Carlos Aguilar Vilaluso, Maria
Antónia dos Santos Pinho Gonçalves Lino e Jorge Manuel Couti-
nho Gonçalves Lino.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital, até ao montante máximo de
250 000 euros, mediante deliberação da assembleia geral, tomada por
unanimidade de votos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Maria Antónia
dos Santos Pinho Gonçalves Lino e José Carlos Aguilar Idoeta.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de dois gerentes.

5 � Fica inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em fianças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, sob pena de responderem
individualmente perante a sociedade, indemnizando-a pelos prejuí-
zos que ela venha a sofrer.

6 � Os gerentes não podem sem o consentimento dos sócios
exercer por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a
da sociedade, nos termos do artigo 254.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386999

GUIMARÃES GOMES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, lote 5, 1.º, frente, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 688; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504636952; averbamento n.º 5 à ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 13/010522.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: António José Malheiro e Pita Guerreiro.

Data: 15 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 14404451

GUIMARÃES GOMES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, lote 5, 1.º, frente, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 688; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504636952; averbamento n.º 4 à
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/010522.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: Ricardo Nuno Lages Fernandes Martins.

Data: 15 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 14404443

GUIMARÃES GOMES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, lote 5, 1.º, frente, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 688; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504636952; averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/010522.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: Filipe Novo Lima.

Data: 15 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 14404435

GUIMARÃES GOMES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, lote 5, 1.º, frente, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 688; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504636952; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/010522.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: Manuel Álvaro Guimarães Gomes.

Data: 15 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13387022

VALORMINHO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Arraial, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 546; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503796328; data do recebimento:
010521.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386956

DOSI & VASCO, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 695; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504660284; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/010521.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente: Vasco Casimiro Fernandes da Silva.

Data: 15 de Maio de 2001.
Causa: renúncia.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386964

DOSI & VASCO, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 695; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504660284; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 3/010521.

Certifico que foi registada a designação de gerente: Maria do Céu
da Costa Correia, solteira, maior.

Data da deliberação: 15 de Maio de 2001.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386972
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DOSI & VASCO, L.DA

Sede: Monte, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 695; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504660284; inscrição n.º 10; data
do recebimento: 010521.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé Alves
Caçote. 13386980

VILA NOVA DE CERVEIRA

RESTAURANTE CASEBRE � INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Matrí-
cula n.º 336; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010524.

Certifico que entre Agostinho Duarte Caldeira da Silva, casado,
residente no Edifício Iha dos Amores, bloco 3, 1.º, esquerdo, Vila
Nova de Cerveira, e Luísa Maria da Rocha Brandão Silva, casada,
residente no Edifício Iha dos Amores, bloco 3, 1.º, esquerdo, Vila
Nova de Cerveira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato com os artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Casebre � Investi-
mentos Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cortinhal, 38,
freguesia de Campos, concelho de Vila Nova de Cerveira.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restaurante tipo tra-
dicional, exploração de cafés, bares, residenciais e hotéis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, de
valores nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Agostinho Duarte Caldeira da Silva e Luísa Maria da Rocha
Brandão Silva.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios Agostinho Duarte Caldeira da Silva e Luísa Maria da Rocha
Brandão Silva, que desde já ficam nomeados gerentes, podendo ser
exercida por pessoas estranhas à sociedade, quando nomeadas em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo ou fora dele, activa e passivamente, é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos seme-
lhantes, ficado os infractores responsáveis pelos prejuízos que cau-
sarem à sociedade.

Conferida. Está conforme ao original.

25 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 08683573

VILA REAL
CHAVES

FLAVISOL � CONSTRUÇÕES DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 852/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503752304; data:
280501.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 12339369

CASA LARANJEIRA, COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 429/
000209; identificação de pessoa colectiva n.º 502288060.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes da Costa
Machado de Moura. 12339415

PESO DA RÉGUA

TÁXIS PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 750;
identificação de pessoa colectiva n.º P505427842; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/010515.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2001, a fl. 101 do
livro n.º 119-A do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi consti-
tuída uma sociedade entre Laurentino Pinheiro Rodrigues Nogueira,
casado com Maria Rosa Dias Canelas Rodrigues na comunhão geral,
residente em Peso da Régua, e Jorge Rodrigues, solteiro, maior, re-
sidente em Peso da Régua, que rege pelos artigos abaixo indicados:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Pardal, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua de Serpa Pinto, 83, freguesia e concelho de Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais ou filiais ou outras formas de
representação local.

2.º

O objecto social consiste no transporte público de aluguer veí-
culos ligeiros de passageiros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e já depositado nos termos legais, é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Laurentino Pinheiro Rodrigues Nogueira e outra
no valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Jorge Rodri-
gues.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Laurentino Pinheiro Rodrigues Nogueira, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

5.º

A divisão e a cessão de quotas, a estranhos, à sociedade, depende
do consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando
reservado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua
aquisição.

6.º

Aos sócios gerentes é vedado responsabilizar a sociedade a quais-
quer actos e contratos alheios aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças e abonações, ficando aquele que o fizer
responsável pelas obrigações que, assumir e tendo que indemnizar a
sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for penhorada,
arrestada ou sujeita a qualquer outra forma de apreensão judicial e
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quando haja a saída voluntária de qualquer sócio, pelo valor que ela
tiver em face do último balanço económico aprovado.

8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os herdeiros do sócio falecido ou representante do só-
cio interdito, devendo aqueles enquanto a quota permanecer indi-
visa, nomear de entre eles, um que a todos represente na sociedade.

Foi conferida e está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Pe-
reira de Lima Carvalhosa Rocha. 09010327

CONSTRUÇÕES S. MIGUEL DE FONTELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 751;
identificação de pessoa colectiva n.º P505092239; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/010515.

Certifico que, por escritura de 8 de Maio de 2001, a fl. 132 do
livro n.º 120-A do Cartório Notarial de Peso da Régua, foi consti-
tuída uma sociedade entre José Manuel Pereira da Mota, casado com
Elisabete de Jesus Monteiro Ferreira Ferraz Mota na comunhão de
adquiridos, residente em Fontelas, Peso da Régua, e Elisabete de Je-
sus Monteiro Ferreira Ferraz Mota, casada com o referido José
Manuel Pereira da Mota e que se rege pelos artigos abaixo indica-
dos.

1.º

A sociedade adopta a firma Construções S. Miguel de Fontelas,
L.da, com sede no lugar do Cruzeiro, Fontelas, Peso da Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios por conta
própria ou regime de empreitada, promoção imobiliária, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e já depositado nos termos legais, é de 12 500 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 6250 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, José Manuel Pereira da Mota e Elisabete de
Jesus Monteiro Ferreira Ferraz Mota.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
décuplo do capital social por uma ou mais vezes, desde que aprova-
das em assembleia geral por todos os sócios.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, que vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

6.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessário e suficiente a assinatura de dois gerentes.

7.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende
do consentimento de todos os sócios, dado por escrito e ficando
reservado aos sócios não cedentes o direito de preferência na sua
aquisição.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Em caso de morte ou interdição do respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou sujeita a qualquer

outra forma de apreensão judicial;

c) Quando o titular da quota lesar por actos ou omissões os inte-
resses da sociedade, nomeadamente o crédito ou a reputação da
mesma perante o público, os fornecedores ou a banca.

Foi conferida e está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Pe-
reira de Lima Carvalhosa Rocha. 09010343

A INVICTA MARMORISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459011; data da apresenta-
ção: 010517.

Certifico que os documentos respeitantes à prestação de contas
dos anos de 1998 e 1999, da sociedade em epígrafe, com sede na
Rua da Igreja, Godim, Peso da Régua, se encontram depositados na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

17 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Pe-
reira de Lima Carvalhosa Rocha. 09010351

CLÍNICA DA RÉGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 351; identificação de pessoa colectiva n.º 501849360; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/010528.

Certifico que, por escritura de 28 de Fevereiro de 2001, a fl. 57 do
livro n.º 118-A do Cartório Notarial de Peso da Régua, foram alte-
rados os artigos 1.º e 3.º que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica da Régua, L.da, e tem
a sua sede na Avenida de Ovar, Edifício Santa Rita II, sobreloja,
freguesia e concelho de Peso da Régua.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de 24 939,90 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais, no valor nominal de 12 469,95 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, António Jorge Machado
Pinheiro e Teresa Maria Leite Alves.

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

Foi conferida e está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília Pe-
reira de Lima Carvalhosa Rocha. 09010378

VILA REAL

TÁXIS ARMÉNIO PEIXOTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/270401.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Armé-
nio Cândido Peixoto, casado com Emília dos Anjos Dias Capela na
comunhão geral, residente em Gulpilhares, Mondrões, Vila Real; Vítor
Manuel Peixoto, casado com Maria Luísa da Costa Ramalho na
comunhão de adquiridos, residente na Rua Velha de Almodena, 12,
Vila Real, e Sérgio Manuel Peixoto, casado com Ana Alexandra Fer-
reira Novais na comunhão geral, residente na Rua de Macau, lote
12, 1.º, direito, Vila Real, que se rege pelas cláusulas do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Arménio Peixoto & Filhos, L.da,
com sede no lugar de Gulpilhares, freguesia de Mondrões, concelho
de Vila Real.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros-transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Arménio Cândido Peixoto.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing.
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judici-

al, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06543995

VISEU
CARREGAL DO SAL

CASTANHEIRA E MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula n.º 98;
identificação de pessoa colectiva n.º 500329672.

Certifico que em relação à sociedade acima referida foram regis-
tados os seguintes factos:

Averbamento n.º 1 � Inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 2/
010330.

Cessação das funções de gerente de Fernando Marques Ferreira,
por renúncia, em 30 de Janeiro de 2001.

Inscrição n.º 17 � Apresentação n.º 3/010330.
Facto: autorização de manutenção de nome
Nome a manter: «Marques».
Autorizante: Fernando Marques Ferreira.

Inscrição n.º 18 � Apresentação n.º 4/010330.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: artigo 6.º

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, sendo desde

já designada gerente a sócia Maria Urbana Borges da Costa Ferreira,
continuando a exercer as mesmas funções, de gerente, o sócio An-
tónio Carlos Marques Ferreira.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo foi depositado.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Lopes da Silva.
07236328

CINFÃES

CARRAPATELO � TRANSPORTES MERCADORIAS, L.DA

Sede: Aveleda, São Cristóvão, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 321/
20000414.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 1/
010531, foi registada a cessação de funções do gerente António
Manuel da Silva Dias, por renúncia.

Data: 20 de Maio de 2001.

Pela inscrição n.º 14 � Apresentação n.º 2/010531, foi registada
a designação de gerente do não sócio Rui Manuel Nogueira da Silva.

A Conservadora, Maria de Lurdes da Silva Rodrigues.
01744453

MORTÁGUA

MANUEL PEREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º P505449412; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010516.

Certifico que entre Manuel Rodrigues Pereira, casado com Lau-
rinda de Matos Pereira na comunhão de adquiridos e Joaquim Fer-
reira da Silva, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Pereira & Ferreira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Palheiros de Baixo,
freguesia de Pala, concelho de Mortágua.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte de árvores e exploração flo-
restal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) correspondente à soma de
duas quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Manuel Rodrigues Pereira e Joa-
quim Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 13710249

VISEU

GIMNOVIS � MUSCULAÇÃO E MANUTENÇÃO
FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2653; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503282146.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

29 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 13512927

JAIME & PAIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1791; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502264918.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 13512900

JORGE BARROCA � CONSULTORIA E GESTÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4145; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504911880.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 13513443

RESTAURANTE CLUBE CAÇADORES � MORAIS
& MOITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2504; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503107743.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 13513460

PHARMAPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3637; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504331302.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Coutinho. 13513478
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