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PARTE A

3. Diversos

BALANCETES

SANTANDER CENTRAL HISPANO — SFAC, SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO A CRÉDITO, S. A.

Sede: Rua de Basílio Teles, 35, 2.o, 1070-020 Lisboa

Capital social: 601 446 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 754.
Contribuinte n.o 502593121.

Balanço em 31 de Março de 2001
(Em euros)

Ano

Activo bruto Amortizações
e provisões Activo líquido

Código das contas Activo Ano anterior
(líquido)

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em bancos cen-
trais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 249 254

12 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições
de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 334 128 334 1 500

22+28 – 29 4 — Créditos sobre clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 096 885 227 906 16 868 979 10 359 588
41 – 481 9 — Imobilizações incorpóreas . . . . . . . . . . . . . . 635 314 400 892 234 421 344 795

42+4691 – 482 10 — Imobilizações corpóreas . . . . . . . . . . . . . . . 274 954 99 455 175 498 92 179
27 – 299 13 — Outros activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 268 9 268 7 105

51+55+58+59 (dev.) 15 — Contas de regularização . . . . . . . . . . . . . . . . 197 829 197 829 110 527
69 16 — Prejuízo do exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 936 78 936 52 425

Total do activo . . . . . . . . . 18 421 770 728 254 17 693 516 10 968 376

(Em euros)

Código das contas Passivo Ano Ano anterior

30 1 — Débitos para com instituições de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 120 a) À vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 777 466 7 996 014
3010+3015 b) A prazo ou com pré-aviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36+39 4 — Outros passivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 450 65 592
52+54+58+59 (cre.) 5 — Contas de regularização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 753 197 993

61 6 — Provisões para riscos e encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 291 154 270
62 9 — Capital subscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 2 992 787

630+639 11 — Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 696 70 909
66 13 — Resultados transitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 420 141) ( 509 190)
69 14 — Lucro do exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total do passivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 693 516 10 968 375

O Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) — O Responsável pela Informação, (Assinatura ilegível.) 03-2-44 033
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SANTANDER LEASING — SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede: Praça do Marquês de Pombal, 2, Lisboa

Capital social: 1 500 000 000$, integralmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.o 2059.
Contribuinte n.o 502527447.

Balanço em 31 de Março de 2001
(Em milhares de escudos)

Ano

Activo bruto Amortizações
e provisões Activo líquido

Código das contas Activo Ano anterior

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em bancos cen-
trais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 553 391

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições
de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 0 45 284

22+28 – 29 4 — Créditos sobre clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 316 803 79 327 22 237 476 16 236 746
400 – 490 7 — Participações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0
401 – 491 8 — Partes de capital em empresas coligadas . . . 73 000 0 73 000 73 000
41 – 481 9 — Imobilizações incorpóreas . . . . . . . . . . . . . . 26 403 22 000 4 403 10 343
42 – 482 10 — Imobilizações corpóreas . . . . . . . . . . . . . . . 79 491 65 252 14 239 16 869

27 13 — Outros activos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 723 0 207 723 189 828
51+55+56 (dev.) 15 — Contas de regularização . . . . . . . . . . . . . . . . 160 416 0 160 416 208 707

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0

Total do activo . . . . . . . . . 22 864 434 166 579 22 697 855 16 736 168

(Em milhares de escudos)

Código das contas Passivo Ano Ano anterior

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 386 887 14 596 379

a) À vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 288 1 756 616
b) A prazo ou com pré-aviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 539 599 12 839 763

36+39 4 — Outros passivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 203 229 799

3607 Forn. imob. p/loc. financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 942 204 997
369 Credores diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 581 17 811
39 Outras exigibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 680 6 991

52+54+56 (cre.) 5 — Contas de regularização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 055 160 443
61 6 — Provisões para riscos e encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 071 153 964
62 9 — Capital subscrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 1 500 000

630+631+639 11 — Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 894 83 620
633 13 — Resultados transitados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 8 115

69 (cre.) 14 — Lucro do exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 3 848

Total do passivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 697 855 16 736 168

(Assinaturas ilegíveis.) 03-2-44 038
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AVEIRO
ÁGUEDA

TECA � TENDAS DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 478;
identificação de pessoa colectiva n.º 500583048; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 15/18062001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 949,52 euros e é formado por quatro quotas, sendo uma de
15 003,84 euros que pertence ao sócio António da Costa Ramos,
duas de 2 723,44 euros pertencendo cada uma delas aos sócios Eli-
sabete de Jesus Ramos e Davide de Jesus Ramos e uma de
498,80 euros que pertence à sócia Maria Fernanda de Jesus Santos.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a
todos os sócios desde já nomeados gerentes. Para obrigar a socie-
dade, é necessário somente e suficiente a assinatura de um dos ge-
rentes António da Costa Ramos ou Maria Fernanda de Jesus San-
tos ou conjuntamente dos gerentes Elisabete de Jesus Ramos e
Davide de Jesus Ramos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073377

MASCRUZ � FÁBRICA DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 204;
identificação de pessoa colectiva n.º 500187436; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 11/18062001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
aos artigos 3.º, n.º 4 e 13.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

4 � O capital social é representado por títulos de 25 euros, 100 eu-
ros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros e 100 000 euros.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que pode ser
desempenhado por revisor individual ou sociedade de revisores.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Lurdes Ferreira do Pomar. 12073350

CASTELO DE PAIVA

JOSÉ MENDES & PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Curvite, 6, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 373/20010510; identificação de pessoa colectiva n.º P
504423142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010510.

Certifico que entre José Mendes Pereira da Silva e mulher Rosária
Martins da Silva Pereira, casados na comunhão de adquiridos, foi

4. Empresas � Registo comercial
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Mendes & Pereira � Construção
Civil, L.da, com sede no lugar de Curvite, 6, freguesia de Sobrado,
concelho de Castelo de Paiva.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em construção e reparação de edifícios.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares 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 a cargo do sócio José Mendes
Pereira da Silva 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.

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) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas 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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
com aviso de recepção dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias, quando por lei não sejam exigidas outras formalidades
especiais.

ARTIGO 7.º

Os exercícios sociais corresponderão aos anos civis, pelo que os
balanços serão encerrados no dia 31 de Dezembro de cada ano.

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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

20 de Junho de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 13839837

ÍLHAVO

FERBEDIL CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1326/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º P 505475600; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010608.

Certifico que entre Fernando Manuel Martinho Carvalho, e mu-
lher Maria Beatriz Silva Simões Martinho, casados na comunhão de
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adquiridos, Rua da Genial, 41, Ílhavo, constituíram, por escritura
outorgada em 7 de Junho de 2001, lavrada a fl. 118 do livro de notas
para escrituras diversas n.º 145-A, pelo Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, uma sociedade comercial
por quotas denominada Ferbedil Construções, L.da que se irá reger pelos
artigos constantes seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Ria da Genial, 41, freguesia
de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
terraplanagens, compra e venda de bens imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

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 dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3000 eu-
ros pertencente ao sócio Fernando Manuel Martinho de Carvalho e
uma de 2000 euros pertencente à sócia Maria Beatriz Silva Simões
Martinho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fernando
Manuel Martinho de Carvalho.

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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 50 vezes o capital social, reem-
bolsáveis 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
forem 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 equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, com-
prar 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.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constantes
deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais vi-
gentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua vontade negocial.

Conferi e está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085760

HABITECTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alameda Prior Sardo, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 503/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502577150; número
e data da apresentação: 2/010607.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o re-
gisto de dissolução de sociedade, tendo as contas sido aprovadas em 31 de
Dezembro de 2000, não havendo activo nem passivo a partilhar.

7 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da
Cruz. 13085077

LOURO & GRAÇA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de António Gafanha, 82, Gafanha do Carmo, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1324/
010606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010606.

Certifico que por escritura de 22 de Maio de 2001, a fl. 21 do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 128 E do Cartório Notarial
de Ílhavo, foi constituída por Jorge Manuel Louro Diamantino e
mulher Maria Isabel da Graça Torres Diamantino, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de António
Gafanha, 82, Gafanha do Carmo, Ílhavo, uma sociedade comercial
por quotas, a qual passa a reger-se pelas disposições legais pelas
cláusulas dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Louro & Graça � Sociedade de
Construção Civil, L.da e tem a sua sede na Rua de António Gafa-
nha, 82, lugar e freguesia da Gafanha do Carmo, concelho de Ílhavo.

2.º

A sociedade tem como objecto a construção civil, obras públicas,
vendas, construção e constituição de urbanizações e compra e ven-
da de imóveis.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, consoante for deliberado em assembleia geral, pertence ao só-
cio Jorge Manuel Louro Diamantino, desde já nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

5.º

As cessões de quotas e sua divisão é livre, quando efectuadas entre
sócios ou a favor dos seus descendentes. No caso de cessão a estra-
nhos, os sócios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em
segundo, gozam do direito de preferência.

O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes da Cruz. 13085042

VÍTOR MANUEL CRAVO DA SILVA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1328/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º P 505451158; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010613.

Certifico que entre Vítor Manuel Cravo da Silva Loureço, casado
com Palmira Maria Tavares Caçoilo Lourenço na comunhão de ad-
quiridos, Rua das Flores, 3, Gafanha da Nazaré, Ílhavo; e Joana Tavares
Lourenço, solteira, menor, residente na dita rua, constituíram, por
escritura outorgada em 7 de Maio de 2001, lavrada a fl. 149, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 126-E, pelo Cartório Notarial de
Ílhavo, uma sociedade comercial por quotas denominada Vítor Ma-
nuel Cravo da Silva Lourenço, L.da que se irá reger pelos arti-
gos constantes seguintes.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vítor Manuel Cravo da Silva
Lourenço, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 3, rés-do-chão,
na cidade e freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.
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2.º

A sociedade tem como objecto a realização de serviços de instala-
ção de gás, canalizações e aquecimento central.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de 3750 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Cravo da Silva Louren-
ço e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Joana
Tavares Lourenço.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, consoante for deliberado em assembleia geral, compete exclusi-
vamente ao sócio Vítor Manuel Cravo da Silva Lourenço que desde já
fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos, é bastante a assinatura do sócio gerente Vítor Manuel
Cravo da Silva Lourenço.

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.

6.º

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

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 con-
sentimento da sociedade.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designa-
damente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Disseram ainda os outorgantes que a gerência poderá proceder a
levantamentos do capital depositado para o aplicar no pagamento dos
gastos com esta escritura, sua publicação e registo, bem como na
aquisição de bens de equipamento para a sociedade e mercadorias.

Conferi e está conforme.

13 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13085751

VALENTE ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 130/
860516; identificação de pessoa colectiva n.º 501703888.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085530

NUNES, VERGAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 82/
851126; identificação de pessoa colectiva n.º 501246606.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085549

M. A. M. P. � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1284/
001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505164914.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085557

LUÍS MANUEL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 109/
860224; identificação de pessoa colectiva n.º 501602240.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085565

ARRASTÕES REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 117/
560725; identificação de pessoa colectiva n.º 500030936.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085581

HELIPLASTE � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 17/
800424; identificação de pessoa colectiva n.º 500980985.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13085522

HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 18/
690924; identificação de pessoa colectiva n.º 500133204.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13085638

SANA � SOCIEDADE DE AGENCIAMENTOS DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 509/
910731; identificação de pessoa colectiva n.º 502488093.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a prestação
de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13085620
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OPV � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 502/
910619; identificação de pessoa colectiva n.º 502577169; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 1 e 2/120601.

Certifico que na sociedade em epígrafe, renunciou à gerência que
vinha exercendo o sócio Nuno Fernando Ruiva Monteiro Cardoso,
em 28 de Março de 2001, tendo sido nomeada gerente, na mesma
data, a não sócia Carla Fátima de Jesus Oliveira Gomes da Costa,
casada, residente na Rua de Alqueidão, 51-A, freguesia e concelho
de Ílhavo.

12 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13085786

TESTA & CUNHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 273/
280202; identificação de pessoa colectiva n.º 500282900.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas, relativa ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

5 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 13085603

MEALHADA

MAURO CADETE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Joaquim da Cruz, sem número de polícia,
Pampilhosa, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 573;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505076200.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � O Ajudante, João Manuel Pessoa Mon-
teiro da Costa. 09776648

VAGOS

TASKOILA � CAFÉ, BAR ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 776;
identificação de pessoa colectiva n.º (provisório) 505417170; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010427.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Paulo Pereira Domingues, casado e residente na Quinta do Vale Gemil,
bloco 2, 3.º, esquerdo, freguesia de Santa Clara, concelho de Coimbra
e Paulo Jorge Rocha Ferreira, solteiro, maior, residente na Travessa
dos Pandeirinhos, 11, lugar e freguesia de Calvão, concelho de Vagos
que se rege pelas cláusulas constantes seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TASKOILA � Café, Bar
Espectáculos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Pandeirinhos, 11,
lugar e freguesia de Calvão, concelho de Vagos.

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 restaurante, bar com
espectáculos, café, snack-bar e socorro a náufragos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (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, João Paulo Pereira Domingues e Paulo Jorge Rocha
Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao montante global correspondente ao décuplo do ca-
pital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do 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 acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 8.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 cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme ao original.

27 de Abril de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
09504222

BEJA
ALJUSTREL

PALMACO ALJUSTREL � FABRICO DE COMPONENTES
PARA EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS E GESTÃO

DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Aljustrel

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 129/
970704; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
010605.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 6 de Dezembro de
2000.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13859188
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CASTRO VERDE

AGRO NABOS, L.DA

Sede: Praça da República, 7, na vila,
freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula n.º 70/
040195; identificação de pessoa colectiva n.º 503380741; data do
depósito: 20062001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � O Conservador, António Chagas.
09849785

BRAGA
AMARES

TALHO IDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 111/
860106; identificação de pessoa colectiva n.º 501597425; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/15052001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe de 1 000 000$ para 7 016 870$, e alterada a denominação do
capital social para euros, tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
35 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 17 500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. [...]

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569258

A CIMENTEIRA DE LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 311/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 500059491; data da
apresentação: 04062001.

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.

21 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569118

ADRISILDA � EXPLORAÇÃO DE DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 308/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504097407; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/05062001.

Certifico que o teor da inscrição n.º 2, é o seguinte:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/010605 � Nomeação de ge-

rência.
Nomeada: a sócia Adriana de Macedo Azevedo.
Data: 27 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569436

FAS � CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 172/
910312; identificação de pessoa colectiva n.º 502821090; data da
apresentação: 11062001.

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.

20 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569444

BARROS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 43/
790122; identificação de pessoa colectiva n.º 500814716; data da
apresentação: 04062001.

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.

21 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569126

QUINTA DO CONDADO � TURISMO
E AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 243/
950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503447706; data da
apresentação: 12062001.

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.

20 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08578320

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUAS
MARIA ARMINDA NUNES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 252/
950927; identificação de pessoa colectiva n.º 503489174; data da
apresentação: 12062001.

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.

20 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08597162

BARROS � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 403/
000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504887114; data da
apresentação: 12062001.

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.

20 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569452
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EDINA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 469/
010531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
31052001.

Certifico que entre, Mariolino Leitão da Costa casado com Edina
Maria Martins da Costa, comunhão de adquiridos a referida Edina
Maria Martins da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Edina, Confecções, L.da, e tem a
sua sede no lugar do Carvalho, freguesia de Besteiros, concelho de
Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais ou outras formas de representação social, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário.

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
ela carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia
geral fixar.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, competem aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique vinculada em todos os seus ac-

tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente, fianças,
abonações, avales e responsabilidades similares, ficando o infractor
pessoalmente responsável pelos actos que assim praticar e respon-
dendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

5 � Ficam incluídos nos poderes de gerência os actos de compra,
venda, troca e aluguer de bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios. Na cessão a estranhos
é reservado à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes,
em segundo, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada, com
aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço oferecido
e condições de pagamento.

3 � Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverá o outro
sócio na mesma assembleia declarar se pretende ou não usar do direi-
to de preferência.

4 � Se nem a sociedade nem o outro sócio pretender usar do direi-
to de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que pretender
ceder a sua quota no prazo de 30 dias a contar da data de expedição
da carta, poderá a quota ser cedida nos termos da comunicação.

ARTIGO 6.º

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

a) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais, excepção feita a inventário.
2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determinada

por um balanço a elaborar para o efeito, a qual será paga em três
prestações trimestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

Por falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dis-
solve, devendo os herdeiros do falecido nomear um de entre si que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa,
observando-se o mesmo se a quota for adjudicada em comum.

ARTIGO 8.º

1 � Dissolvida a sociedade, por acordo ou fundamento legal, a li-
quidação e partilha far-se-á de harmonia com o que for decidido por
unanimidade entre os sócios.

2 � No caso de não existir unanimidade, proceder-se-á licitação
entre os sócios de todo o activo e passivo sendo estes adjudicados
àquele que oferecer maiores vantagens em preço, condições de pa-
gamento e garantias.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
ou formalidades, serão convocadas por carta registada com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
20 dias, indicando sempre o assunto a tratar.

ARTIGO 10.º

Com referência a 31 de Dezembro de cada ano, será dado um
balanço e os lucros líquidos, após retirada a percentagem destinada
por lei ao fundo de reserva legal e as que forem fixadas para outros
fundos pela assembleia geral, serão repartidos pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente ou reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2001. � A Conservadora interina, Idalina Maria
Vieira da Silva de Sousa Pereira. 08569401

GUIMARÃES

SEBASTIÃO SILVA SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20010608.

Constituição de sociedade

No dia 31 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceram os outorgantes:

1.º Sebastião da Silva Salgado, número fiscal 161398510, casado
com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 401, da fregue-
sia de Mascotelos, natural de Guimarães (São Sebastião), ambas
deste concelho de Guimarães.

2.ª Maria de Lurdes Vieira Miranda, número fiscal 160349265,
casada como se disse com o primeiro outorgante, com ele residente,
natural da freguesia de Guimarães (Oliveira do Castelo), deste mes-
mo concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 5944882 de 19 de Março de
1997 e 5995405 de 24 de Maio de 1997, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sebastião Silva Salgado, L.da e vai
ter a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 401, da freguesia
de Mascotelos, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de manutenção, reparação e
conservação de veículos automóveis, comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
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2500 euros cada pertencendo uma a cada um dos sócios Sebastião da
Silva Salgado e Maria de Lurdes Vieira Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sebastião
da Silva Salgado e Maria de Lurdes Vieira Miranda.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � Sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular.
b) Sempre que qualquer quota seja arrestada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente.
c) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titu-

lar for declarado inabilitado, interdito, insolvente ou falido.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações

previstas neste artigo, a quota seja antes comprada por um sócio ou
por terceiro.

Estão conforme os originais.

12 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11015888

FERNANDO BATISTA & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7403;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20010608.

Constituição de sociedade

No dia 4 de Junho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, compare-
ceram os outorgantes:

1.º Manuel Fernando da Cunha Batista, número fiscal 189039922,
casado com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua das Fontes, 317, da freguesia da Cos-
ta, natural de Azurém, ambas deste concelho de Guimarães.

2.ª Inocência Maria Oliveira Fernandes Ramos, número fiscal
190916710, casada como se disse com o primeiro outorgante, com
ele residente, natural da freguesia de Creixomil, deste mesmo con-
celho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição das suas
cartas de condução respectivamente n.os BR-59404-0 de 13 de Julho
de 1990 e BR-185275-1 de 16 de Novembro de 1995, emitidas pela
Direcção de Viação de Braga.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Batista & Ramos, L.da e
vai ter a sua sede na Rua das Fontes, 317, da freguesia da Costa,
concelho de Guimarães.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio e confecção em
série de artigos de vestuário e de têxteis lar. Indústria de construção
civil, nomeadamente instalações eléctricas. Comércio de material e
equipamentos eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de

2500 euros cada pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Fer-
nando da Cunha Batista e Inocência Maria Oliveira Fernandes Ra-
mos.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel
Fernando da Cunha Batista e Inocência Maria Oliveira Fernandes
Ramos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sempre que qualquer quota seja arrestada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
c) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titular

for declarado inabilitado, interdito, insolvente ou falido.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações pre-

vistas neste artigo, a quota seja antes comprada por um sócio ou por
terceiro.

Estão conforme os originais.

12 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11015900

ISMAEL & ABREU, TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7383;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010605.

Constituição de sociedade

No dia 16 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceram os outorgantes:

1.º Manuel da Costa Abreu, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Ana Priscila Cunha e Silva, residente na Rua de São
Tiago, da freguesia de Candoso, Santiago e natural da de Lordelo,
ambas deste concelho, contribuinte fiscal n.º 115624856.

2.º Ismael José da Silva Abreu, solteiro, maior, residente na com-
panhia do primeiro outorgante e natural da freguesia de Moreira de
Cónegos, também deste concelho, contribuinte fiscal n.º 228814928.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face da exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.º 3842307, de 26 de Outu-
bro de 1998 e n.º 12093578, de 7 de Maio de 1998, passados pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos eles foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ismael & Abreu, Têxteis, L.da e
vai ter a sua sede no Parque Industrial Lameirinho, Pavilhão 18, da
freguesia de Selho, São Jorge, à vila de Pevidém, do concelho de
Guimarâes.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de têxteis lar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 5000 euros, cada, e pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel da Costa Abreu e Ismael José da Silva Abreu.
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ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeado gerente o sócio Manuel da
Costa Abreu.

ARTIGO 6.º

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

Estão conforme os originais.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11032294

COSTURA ELISA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010608.

Constituição de sociedade

No dia 5 de Junho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, compare-
ceram os outorgantes:

1.º Francisco da Silva Alves de Miranda, número fiscal
171815793, casado com a segunda outorgante, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua do Comendador Manuel
Pereira Bastos, da freguesia de Urgeses, deste concelho de Guima-
rães de onde é natural.

2.ª Maria Elisa Mendes Baptista, número fiscal 142782700, casada
como se disse com o primeiro outorgante, com ele residente, natu-
ral da freguesia de Creixomil, deste mesmo concelho de Guimarães.

3.º Ivo Miguel Mendes de Miranda, número fiscal 214581918,
solteiro, maior, residente na dita Rua do Comendador Manuel Pe-
reira Bastos, natural da freguesia de Azurém deste concelho de
Guimarães.

4.ª Filipa Marisa Mendes de Miranda, número fiscal 220830380,
solteira, maior, residente na aludida Rua do Comendador Manuel
Pereira Bastos, natural da mencionada freguesia de Azurém.

5.º Pedro Alexandre Mendes de Miranda, número fiscal
222967927, solteiro, maior, residente na dita Rua do Comendador
Manuel Pereira Bastos, natural da referida freguesia de Azurém.

6.º José Gusmão Mendes de Miranda, número fiscal 226485943,
solteiro, maior, residente na aludida Rua do Comendador Manuel
Pereira Bastos, natural da referida freguesia de Azurém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 5856770 de 8 de Maio de
1992, 3373105 de 18 de Outubro de 1994, 10618835 de 3 de Julho
de 1996, 10912026 de 24 de Agosto de 1998, 11806481 de 24 de
Julho de 1996 e 12027945 de 2 de Fevereiro de 1998, emitidos pe-
los Serviços de Identificação de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costura Elisa & Miranda, L.da e
vai ter a sua sede na Rua do Comendador Manuel Pereira Bastos, da
freguesia de Urgeses, concelho de Guimarâes.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de indústria e comércio de
calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em seis quotas, sendo duas iguais do valor no-
minal de 1500 euros cada pertencendo uma a cada um dos sócios

Francisco da Silva Alves de Miranda e Maria Elisa Mendes Baptista e
quatro iguais do valor nominal de 500 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Ivo Miguel Mendes de Miranda, Filipa Marisa
Mendes de Miranda, Pedro Alexandre Mendes de Miranda e José
Gusmão Mendes de Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Francisco
da Silva Alves de Miranda e Maria Elisa Mendes Baptista.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sempre que qualquer quota seja arrestada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
c) Quando, por decisão transitada em julgado, o respectivo titular

for declarado inabilitado, interdito, insolvente ou falido.
2 � A sociedade poderá deliberar que, verificadas as situações

previstas neste artigo, a quota seja antes comprada por um sócio ou
por terceiro.

Estão conforme os originais.

12 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11015896

MANUEL MARQUES, HERDEIROS, S. A.

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 706, Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 548; identificação de pessoa colectiva n.º 500179620.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 14888068

G. E. G. � GABINETE DE ECOGRAFIA DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margaride, 543, 1.º,
sala 14, freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4689;
identificação de pessoa colectiva n.º 501743405.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11044713

J. FERNANDO S. OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar da Bela, freguesia de Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2364; identificação de pessoa colectiva n.º 501533141.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11071133
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EMBALMAD � EMBALAGENS EM MADEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Bacelo, freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6579.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012323

TORNEITAIPAS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar do Bacelo, freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4682; identificação de pessoa colectiva n.º 503313530.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012498

MÁQUITAIPAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6419;
identificação de pessoa colectiva n.º 504514520.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012382

G. E. D. O. G. � GABINETE DE ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS
DE OSTEOPOROSE DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida do Conde de Margarida, 543, 1.º,
sala 14, freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4689;
identificação de pessoa colectiva n.º 503331449.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

24 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11044721

MATECONSTRÓI � FABRICO E COMÉRCIO MATERIAIS
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, freguesia de Souto
(São Salvador)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6372;
identificação de pessoa colectiva n.º 504414771.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012404

VILARTEX � EMPRESA DE MALHAS VILARINHO, L.DA

Sede: Lugar de Antemil, freguesia de Lordelo

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1749;
identificação de pessoa colectiva n.º 500715676.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11071214

COSTAS COMÉRCIO E ALUGUER FILMES VÍDEO, L.DA

Sede: Centro Comercial Passarelle, loja 59,
freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504030825.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012315

ALARMAVE � COMÉRCIO DE ARTIGOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel José Pereira, 520, 4.º, direito,
Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6569;
identificação de pessoa colectiva n.º 504654004.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12354228

AUTOBRITEIROS � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar de Linhares,
freguesia de Briteiros Santo Estevão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6823 identificação de pessoa colectiva n.º 505012006.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12354236

ÓCIO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CAMPISMO E NÁUTICO, L.DA

Sede: Rua do Covelo, freguesia de Nespereira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6583;
identificação de pessoa colectiva n.º 504653806.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11012420

A. M. F. MARTINS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Silva Gonçalves,
freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6310;
identificação de pessoa colectiva n.º 504538896.
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Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 11012293

VILAR � CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 9,
freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6230;
identificação de pessoa colectiva n.º 504411837.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11012501

RABELO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar do Monte, Argaço, Barco

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6441; identificação de pessoa colectiva n.º 504357484.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11012455

IRMÃOS MARTINS, L.DA

Sede: Lugar da Veiga, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1255; identificação de pessoa colectiva n.º 500679193.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11012340

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA � DR. CÂNDIDO CAPELA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 998, 1.º, direito, Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4955;
identificação de pessoa colectiva n.º 503512915.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de
2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12354244

CONFECÇÕES PALOMA, L.DA

Sede: Lugar das Pedras Alveiras, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2407; identificação de pessoa colectiva n.º 501568549

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano de 2000.

30 de Maio de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da Sil-
va e Castro Lopes. 12354260

I. S. MACEDO � COMÉRCIO DE FIOS E TÊXTEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7357;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/20010525.

Constituição de sociedade unipessoal

Aos 26 de Abril de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, compare-
ceu como outorgante Irene da Silva Macedo, contribuinte fiscal
n.º 124003613, solteira, maior, residente no lugar do Horto, da fre-
guesia de Nossa Senhora do Amparo, concelho da Póvoa de
Lanhoso, de onde é natural.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8349715 de 13 de Junho de 2000, emitido pelos
Serviços de Identificação de Braga.

E por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma I. S. MACEDO � Comércio de
Fios e Têxteis, Sociedade Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede no lu-
gar da Igreja, freguesia de Fermentões, do concelho de Guimarâes.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a respectiva
sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio de fios, de polímeros,
de acessórios e consumíveis para a indústria têxtil, comércio geral
de têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está concentrado numa única quota pertencente à sócia Irene
da Silva Macedo.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade é administrada e representada em todos os seus
actos e contratos pela única sócia, a qual fica, desde já, nomeada
gerente.

2 � A sócia gerente pode em assembleia geral nomear ge-
rentes.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar, vender ou permutar bens imóveis e móveis, inclusive via-
turas automóveis.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Estão conforme os originais.

31 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14889200

URBIMÉTRICA � GABINETE DE TOPOGRAFIA
DE GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7358;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/20010525.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Maio de 2001, no Cartório Notarial do concelho de
Vizela, perante mim, Olga Maria da Costa Oliveira Coelho Lima,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Rodrigues da Silva, número de identificação fiscal
161811574, bilhete de identidade n.º 3181842 de 17 de Março de
1999 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da fregue-
sia de Pedralva, concelho de Braga, residente na Rua de Nossa Senho-
ra da Penha, 189, 3.º, direito, freguesia da Costa, concelho de Guima-
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rães, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com a segunda
outorgante.

2.ª Maria do Carmo Faria Alves Ferreira da Silva, número de iden-
tificação fiscal 161811566, bilhete de identidade n.º 3446163 de 20 de
Setembro de 2000 dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, na-
tural da freguesia de Abação (São Tomé), concelho de Guimarães,
casada sob o indicado regime com o primeiro outorgante e com ele
residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade atrás citados.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas com a firma URIBMÉTRICA � Gabinete de
Topografia de Guimarães, L.da, com sede na Rua de Eça de Quei-
rós, 50, 2.ª fracção V, freguesia da Costa, concelho de Guimarães,
com o capital social de 10 000 euros que se vai regular pelo con-
teúdo da presente escritura, bem como pelas cláusulas constantes do
documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado que vai ficar a fazer parte inte-
grante desta escritura, cujo conteúdo os outorgantes declaram conhe-
cer perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitura.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma URBIMÉTRICA � Gabinete de
Topografia de Guimarães, L.da, e tem a sua sede na Rua de Eça de
Queirós, 50, 2.ª fracção V, da freguesia da Costa, do concelho de
Guimarâes.

2 � A gerência da sociedade fica autorizada a livremente deslo-
car a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de topografia.

ARTIGO 3.º

Por deliberação da gerência, a sociedade pode livremente associar-se
a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a agrupamentos com-
plementares de empresas ou entidades de natureza semelhante, parti-
cipar na sua constituição, administração e fiscalização, bem como
livremente adquirir participações como sócia ou accionista, em socie-
dades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu objecto, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas, uma com o valor nominal de 7500 euros pertencente ao só-
cio Manuel Rodrigues da Silva, e outra do valor nominal de 2500 eu-
ros pertencente à sócia Dr.ª Maria do Carmo Faria Alves Ferreira da
Silva.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações suple-
mentares, até ao limite máximo de 10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação da gerência e respeitando as imposições le-
gais, podem ser adquiridas para a sociedade quotas próprias.

2 � A gerência pode realizar com aquelas quotas próprias as
operações que se lhe afigurem úteis aos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderão ser amor-
tizadas quotas nos seguintes casos:

a) Havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao va-
lor quer quanto à época de reembolso;

b) Havendo penhora, arresto, arrolamento ou envolvimento em
qualquer providência judicial ou administrativa que possa implicar
ulterior transmissão da respectiva titularidade das quotas;

c) Por morte do respectivo titular.
2 � Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número ante-

rior, a respectiva deliberação deverá ser tomada dentro do prazo de
um ano e o valor das quotas amortizadas e o respectivo prazo serão
determinados pela assembleia que deliberar a amortização, sem pre-
juízo do que for imperativamente fixado na lei.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Rodri-
gues da Silva.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é sempre necessária a assinatura do sócio gerente Manuel Rodrigues
da Silva.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for deliberada
para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assem-
bleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à quota-
parte da distribuição obrigatória dos lucros, sempre que a delibera-
ção seja tomada com os votos favoráveis de sócios que representem
dois terços do capital social.

(Assinaturas ilegíveis.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Estão conforme os originais.

1 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11071427

JOÃO & PEDRO � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7350;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20010523.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim Maria de Fátima da Lomba
Ribeiro Faria, ajudante em exercício de funções, no impedimento da
notária deste cartório licenciada Olinda de Fátima Esteves, por se
encontrar em serviço de inspecção, compareceram:

1.º João Baptista Pereira Guimarães, número de identificação fiscal
111451841, natural da freguesia de Creixomil, residente no lugar da
Ponte, freguesia de Silvares, ambos do concelho de Guimarães, casa-
do com Maria Esmeralda Pereira Ferreira Guimarães sob o regime de
comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identidade
n.º 5843163, emitido em 26 de Janeiro de 2001 em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil.

2.º Pedro Miguel Pereira Guimarães, número de identificação fiscal
228289564, solteiro, maior, natural da freguesia de Azurém, conce-
lho de Guimarães, residente no referido lugar Ponte, portador do bi-
lhete de identidade n.º 11893762, emitido em 11 de Julho de 2000 em
Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E pelos eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João & Pedro � Comércio de
Material Eléctrico, L.da e tem sua sede na Praça de Francisco Inácio,
8, freguesia de São Jorge, Selho, concelho de Guimarâes.

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 no comércio e reparação de
equipamento e material eléctrico e electrónico.

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
10 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
8000 euros, pertencente ao sócio João Baptista Pereira Guimarães e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Pedro
Miguel Pereira Guimarães.

 2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 000 euros.
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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

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 � Se a sociedade não consentir na cessão e o sócio cedente dela
pretender afastar-se, ficam os preferentes indicados no número an-
terior obrigados a adquiri-la pelo valor nominal.

ARTIGO 7.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;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Estão conforme os originais.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013516

CONFECÇÕES MASCOTELTEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7339;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20010522.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram Maria Teresa da Silva
Machado, número de identificação fiscal 102638080, e marido
António Sérgio Mendes, número de identificação fiscal 165038330,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da fre-
guesia de Urgezes, ele da freguesia de Mascotelos, ambas do concelho
de Guimarães, e nesta última residentes na Rua do Padrão, 362, por-
tadores dos bilhetes de identidade respectivamente n.os 7771783, de
9 de Agosto de 1996 e 9739629, de 20 de Setembro de 1996 ambos
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Mascoteltex, L.da e
tem a sua sede na Rua do Padrão, 362, freguesia de Mascotelos, con-
celho de Guimarâes.

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 no fabrico e comércio de
artigos de vestuário e têxteis lar; confecção a feitio artigos 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 um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital social
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 contratos,
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;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Estão conforme os originais.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013486

MINI-MERCADO CRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7340; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20010522.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram Maria da Conceição
de Magalhães Alves Cravo, número de identificação fiscal 198122420,
e marido Américo de Oliveira Gonçalves, número de identificação
fiscal 193125463, naturais, ela da freguesia de Gagos, concelho de
Celorico de basto, e ele da freguesia de Guimarães (São Sebastião),
concelho de Guimarães, residentes na Rua de D. Cristóvão de São
Bartolomeu, 254, 3.º, esquerdo, freguesia de Guimarães (Oliveira do
Castelo), concelho de Guimarães, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade n.os 10188810, de
29 de Março de 1996 e 8589085, de 2 de Janeiro de 1998, ambos
emitidos em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mini-Mercado Cravo, L.da e tem
a sua sede na Rua do Dr. Carlos Saraiva, 72, freguesia da Costa, con-
celho de Guimarâes.

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 exploração de mini-mer-
cado. Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas, detergen-
tes e produtos higiene.

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 um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital social
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.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
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.

Estão conforme os originais.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013494

MARIA JOSÉ & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7341; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20010522.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram Maria José da Costa
Pereira, número de identificação fiscal n.º 183452755, e marido
Arlindo Magalhães Gomes, número de identificação fiscal 170830160,
naturais ela da freguesia de Creixomil e ele da freguesia de Vizela (São
Faustino), do mesmo concelho, e na primeira residente no lugar da
Cruz Pedra, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, porta-
dores dos bilhetes de identidade respectivamente n.os 9611838, emi-
tido em 1 de Fevereiro de 2001 e 9406657, emitido em 22 de De-
zembro de 2000, Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria José & Gomes, L.da e tem
a sua sede na Rua da Cruz de Pedra, 502-D, 3.º, esquerdo, fregue-
sia de Creixomil, do concelho de Guimarâes.

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 fabrico e comércio de
artigos de vestuário e têxteis lar. Confecção a feitio e artigos vestuário.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é 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 reali-

zar 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.

Estão conforme os originais.

25 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013508

RIBEIRO & J. FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7352;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010524.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram José Maria Martins
de Freitas, número de identificação fiscal n.º 149603266, natural da
freguesia de Briteiros (Santo Estevão) e mulher Maria de Oliveira
Ribeiro Freitas, número de identificação fiscal 177654775, natural
da freguesia de Barco, ambas do concelho de Guimarães, residentes na
primeira na Rua da Escola, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, portadores dos bilhetes de identidade respectivamente n.os

6664127 e 9688622, emitidos em 27 de Fevereiro de 1998 e 15 de
Setembro de 1998, em Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ribeiro & J. Freitas, L.da e tem a
sua sede na Rua da Escola, freguesia de Briteiros (Santo Estevão),
concelho de Guimarâes.

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 no fabrico e comércio de
artigos de vestuário e têxteis lar. Confecção a feitio de artigos vestuário.

2 � A sociedade poderá participar agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é 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 amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
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c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Estão conforme os originais.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013540

FERREIRA DOS SANTOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7382; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20010604.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Junho de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram Carlos Alberto Ferreira
dos Santos, número de identificação fiscal n.º 193395967, e mulher
Teresa de Jesus Ribeiro Martins dos Santos, número de identificação
fiscal 181037840, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele de Espanha, ela da freguesia de Souto (São Salvador),
concelho de Guimarães, e nesta última residentes na Rua da Liberda-
de, 365, portadores dos bilhetes de identidade respectivamente n.os

10717878 e 9364968, emitidos em 2 de Novembro de 1998 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de so-

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira dos Santos & Martins, L.da

e tem a sua sede na Rua da Liberdade, 365, freguesia de Souto (São
Salvador), concelho de Guimarâes.

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

ARTIGO 2.º

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

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 um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social
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 contratos,
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 reali-

zar 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 ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

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

Estão conforme os originais.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11033177

VIRTUAL SLOT � SALÃO DE JOGOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7351;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010524.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Maio de 2001, na cidade de Braga e Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr. Francis-
co Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima Esteves,
notária deste cartório, compareceu: Joaquim de Oliveira, número de
identificação fiscal 171570359, natural da freguesia de Sande (Vila
Nova) concelho de Guimarães, residente na Rua do Reitor Joaquim
Augusto Maciel Ribeiro Torres, 2592, lugar de Campelos, freguesia
de Ponte, concelho de Guimarães, casado com a Maria Emília Salga-
do Soares sob o regime de comunhão de adquiridos, portador do bi-
lhete de identidade n.º 3051056, emitido em 4 de Abril de 2001 em
Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

 E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas que fica
a regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Virtual Slot � Salão de Jogos,
Unipessoal, L.da e vai ter a sua sede na Rua do Reitor Joaquim Augusto
Maciel Ribeiro Torres, 2592, lugar de Campelos, freguesia de Ponte,
concelho de Guimarães.

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 no comércio, importação,
exportação e exploração de máquinas de diversão e de máquina de
venda automática, exploração de salões de jogos de diversão.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, 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.

Estão conforme os originais.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11013532

ANFILJOR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7359;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20010528.
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Constituição de sociedade

No dia 23 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceram os outorgantes:

1.º Jorge António Faria Barroso, número fiscal 144013886, ca-
sado com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua do Calvário, lote 8, da freguesia de
Gondar, natural da de Serzedelo, ambas do concelho de Guimarães.

2.ª Raquel Adelaide Marques de Faria, número fiscal 188291180,
casada como se disse com o primeiro outorgante, com ele residente,
natural da freguesia de Selho (São Jorge), deste mesmo concelho de
Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 6654495 de 24 de Junho
de 1998 e 9720927 de 29 de Junho de 1998, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANFILJOR � Confecções, L.da

e vai ter a sua sede na Rua do Calvário, lote 8, da freguesia de
Gondar, concelho de Guimarães.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de confecção de artigos têxteis-
lar e vestuário em série, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Jorge António Faria Barroso e
Raquel Adelaide Marques de Faria.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios
Jorge António Faria Barroso e Raquel Adelaide Marques de Faria.

ARTIGO 5.º

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

2 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá comprar,
vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, incluindo veí-
culos automóveis e outorgar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de 5 vezes o mon-
tante das suas quotas.

Estão conforme os originais.

1 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14889250

CONFECÇÃO M. FERNANDES COUTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7361;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20010529.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Maio de 2001, no Cartório Notarial da Póvoa de
Lanhoso, perante mim, Maria Teresa Jácome de Sousa Amorim
Correia, notária do mesmo Cartório, compareceu como outor-
gante: Manuel Fernandes do Couto, contribuinte fiscal n.º 149645279,
casado com Maria Alice Gonçalves Nogueira, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Gondomar, do concelho de
Guimarães, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 5, da freguesia
de Arosa, do concelho de Guimarães, titular do bilhete de identidade

n.º 7676810, emitido em 16 de Junho de 1998, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do mencionado
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que pela presente escritura constitui uma sociedade unipessoal por

quotas que se regerá pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecção M. Fernandes Couto,
Sociedade Unipessoal, L.da, e terá a sua sede na Rua de D. Afonso
Henriques, 5, da freguesia de Arosa, do concelho de Guimarães.

2 � Fica desde já a gerência autorizada a transferir a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços em aca-
bamentos de artigos de indústria de confecções, podendo também
confeccionar e comercializar artigos da indústria de confecção.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital de outras socieda-
des, mesmo que tenham objecto diverso do seu, incluindo socieda-
des reguladas por leis especiais ou agrupamentos complementares de
empresas, ficando desde já a gerência autorizada a realizar tais ne-
gócios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente a uma única quota, subscrita pelo só-
cio Manuel Fernandes do Couto.

4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade pelo sócio, bem como
serem exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até
ao triplo da respectiva quota.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente competem ao sócio único, Manuel
Fernandes do Couto.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura do referido gerente.

6.º

Entre o sócio e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer con-
tratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita
exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando neces-
sária.

7.º

A gerência fica desde já autorizada a comprar, hipotecar, vender
ou permutar quaisquer prédios, bem como viaturas automóveis para
utilização da sociedade, tomar de arrendamento qualquer imóvel, no
todo ou em parte, destinado às suas instalações e, ainda, celebrar
contratos de cessão de posição contratual de arrendatária ou de tres-
passe, bem como contratos de locação financeira ou similares.

Estão conforme os originais.

1 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14889420

PINHOTEX � COMÉRCIO DE FIOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7360;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010529.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Maio de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, João Gonçalves Moreira da Silva, respectivo notário,
compareceram como outorgantes:

1.º João de Deus Ribeiro Dias da Costa, número fiscal 187459274,
casado com Ana Maria Alves da Silva, no regime da separação de
bens, residente na Rua de Teixeira de Pascoais, 484, 4.º C, freguesia
de Azurém, desta cidade e natural da freguesia de Prazins, Santo Tirso,
deste concelho.
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2.º Francisco Manuel Ribeiro de Macedo, número fiscal 222970588,
solteiro, maior, residente no lugar de Paço, daquela freguesia de
Prazins, Santo Tirso e natural da dita freguesia de Azurém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição de seus bilhe-
tes n.º 3722018, de 10 de Dezembro de 1997 e n.º 12152411, de 21 de
Dezembro de 1999, emitidos pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

E declararam:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PINHOTEX � Comércio de Fios
Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Indústria, Pavilhão 372,
freguesia de Ponte, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode des-
locar a sua sede para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação, comér-
cio por grosso ou a retalho de produtos têxteis e matérias-primas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 20 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 16 000 euros, pertencente ao sócio João de Deus
Ribeiro Dias da Costa e outra de 4000 euros pertencente ao sócio
Francisco Manuel Ribeiro de Macedo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social desde que
a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos representati-
vos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a ambos os sócios que desde já ficam no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é sempre necessária a assinatura do gerente João de Deus Ribeiro Dias
da Costa.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, trocar, assinar contratos de leasing de bens

móveis ou imóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, assim como alterar ou

rescindir contratos de arrendamento.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por decisão transitada em julgado, o titular da quota

tenha sido declarado insolvente ou falido;
c) Quando a quota for penhorada, arrestada ou qualquer outro

modo envolvida em processo judicial, salvo se se tratar de processo
de inventário.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias.

Assim o disseram e outorgaram, declarando, ainda que a gerên-
cia fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento da quantia
depositada na agências de Guimarães do Banco BPI, em nome da
sociedade, para ocorrer às despesas de constituição e registo da socie-
dade e aquisição de materiais.

Estão conforme os originais.

30 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14889269

RUINÉ � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7381;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20010604.

Constituição de sociedade

No dia 21 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceram os outorgantes:

1.º António José de Abreu Félix, número fiscal 201580322, ca-
sado com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Cainéu, da freguesia de Ronfe, natu-
ral da de Gondar, ambas deste concelho de Guimarães.

2.ª Maria Isabel Ferreira da Silva Félix, número fiscal 198642865, casada
como se disse com o primeiro outorgante, com ele residente, natural da
freguesia de Sande (São Clemente), deste mesmo concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhetes de
identidade respectivamente n.os 10678828 e 10414678, emitidos em 23 de
Janeiro de 2001 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se

regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUINÉ � Confecções, L.da e vai
ter a sua sede na Rua de Cainéu, da freguesia de Ronfe, concelho de
Guimarães.

2 � A gerência pode deslocar livremente a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de confecção e comércio de
vestuário e têxteis lar, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios António José de Abreu Félix e Maria
Isabel Ferreira da Silva Félix.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios
António José de Abreu Félix e Maria Isabel Ferreira da Silva Félix.

ARTIGO 5.º

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

2 � Em ampliação dos seus poderes, a gerência poderá comprar,
vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis, incluindo veí-
culos automóveis e outorgar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de 5 vezes o mon-
tante das suas quotas.

Estão conforme os originais.

7 de Junho de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
14888483

PÓVOA DE LANHOSO

ROCHA PEREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 111/030986; identificação de pessoa colectiva
n.º 501708138; Pc 4/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592819
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JOÃO AMÂNDIO SANTOS MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 509/20001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505174006; Pc 3/01062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592827

COUTINHO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 269/940725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503253863; Pc 5/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592835

FONTEPEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 306/950621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503445215; Pc 1/22052001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592690

PADARIA E PASTELARIA FIGUEIREDO O NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 365/970527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503906603; Pc 1/31052001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592703

ROSA MARIA BAPTISTA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 430/990512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504464590; Pc 1/29052001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592711

VILAS & EMANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 131/880415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501976337; Pc 2/31052001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592720

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENÂNCIO & HORÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 94/831205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501445781; Pc 1/01062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592738

OLIBECHE � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 272/940905; identificação de pessoa colectiva
n.º 503271233; Pc 2/01062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592746

CARPINTARIA SAMPAIO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 400/980325; identificação de pessoa colectiva
n.º 504108000; Pc 6/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592754

POVOATAXI � CARROS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 11/670928; identificação de pessoa colectiva
n.º 502137193; Pc 8/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592894

JOSÉ ANTÓNIO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 205/910517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502559055; Pc 10/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592878

GONÇALVES PINTO E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 57/780411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500750319; Pc 11/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592860
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LSL � LINHAS E SACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 331/960624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503664294; Pc 13/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592843

11 MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 367/970602; identificação de pessoa colectiva
n.º 503906611; Pc 12/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592851

TÁXIS AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 13/680423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500546649; Pc 9/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592886

CONSTRUÇÕES RUI COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 486/20000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505002655; Pc 1/04062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592762

CARVITEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 145/890329; identificação de pessoa colectiva
n.º 502134186; apresentação: 06062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14593378

ESCRITÓRIO ACTUAL � CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 343/961018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503747786; apresentação: 06062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14593386

OLGALENA � MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 425/990311; identificação de pessoa colectiva
n.º 504340204; apresentação: 07062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14593408

AURÉLIO FERNANDES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 152/040988; identificação de pessoa colectiva
n.º 502216280; apresentação: 08062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14593394

JOÃO PEDRO VIEIRA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 445/990929; identificação de pessoa colectiva
n.º 504401505; Pc 1/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592770

BORDAINVESTE � FÁBRICA DE BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 423/990111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504571907; Pc 7/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592789

FRANCISCO FONSECA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 471/20000309; identificação de pessoa colectiva
n.º 504915975; Pc 2/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosário
Ribeiro Barroso. 14592797
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CONFECÇÕES CARMO RIBEIRO & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 432/990601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504317725; Pc 3/05062001.

Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2000, referentes à sociedade em epígrafe.

13 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Rosá-
rio Ribeiro Barroso. 14592800

COIMBRA
MONTEMOR-O-VELHO

TRANSPORTES ALCIMELO, L.DA

Sede: Casal do Mato, Carpintaria, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 463/250101; inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 7/070601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe referida foi efec-
tuado os seguintes actos de registo:

a) Renúncia de gerência � António Manuel Nobre Mendes Aveiro,
por Acta n.º 4 lavrada no dia 6 de Junho de 2001, em que o mesmo
renuncia ao cargo;

b) Nomeação de gerência � Maria da Ascensão Monteiro Melo
Prudência, pelo mesmo documento supracitado na alínea a).

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05671264

ÉVORA
ESTREMOZ

A. C. SOEIRO TRAVASSOS, L.DA

Sede: Estrada do Caldeiro, Vivenda Cátia,
Santa Maria, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 628/
150601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/150601.

Certifico que, por escritura de 15 de Junho de 2001 lavrada a
fl. 126 do livro de notas para escrituras diversas n.º 107 do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setúbal, António
de Castro Soeiro Travassos e Maria Bernardete Pinto da Silva Perdi-
gão Soeiro Travassos, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. C. Soeiro Travassos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Caldeiro, Vivenda
Catia, freguesia de Santa Maria, concelho de Estremoz.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica médica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencente um a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Castro Soeiro
Travassos.

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 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, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11773650

ÉVORA

ALENGEST � GESTÃO DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 103, Nossa
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 7000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2348/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504404245; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 45/20010608.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 1 100 000$ para 7000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação aos artigos 3.º e aditado o artigo 6.º
do pacto que passaram a ter a seguinte redacção, tendo ficado de-
positado na pasta respectiva, o texto completo, na sua redacção ac-
tualizado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de 6370 euros
pertencente à sócia Constância Rita Candeias Pinto e outra no valor
nominal de 630 euros pertencente ao sócio Florival António Candeias.

2 � Adita um novo artigo, passando a constituir o artigo 6.º, do
pacto social, com o seguinte teor:

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, reguladas ou
não por leis especiais e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não,
no todo ou em parte, com o da sociedade participante.

21 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13557904

JACINTA GERTRUDES COSTA, L.DA

Sede: Largo do Amauriz, 21, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2660/
20010618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010618.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Jacinta Gertrudes
Vaqueirinho Varandas Costa e marido Joaquim Domingos Costa casa-
dos em comunhão geral, Travessa do Padre Pina, 2, Évora; José Fran-
cisco Varandas Costa casado com Maria Manuela Manso Duarte em
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comunhão de adquiridos, Bairro dos Canaviais, Rua da Paz, 19, es-
querdo, Évora e Joaquim Alberto Varandas Costa, solteiro, maior, Rua
da Paz, 19, direito, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jacinta Gertrudes Costa, L.da e tem a
sua sede nesta cidade, no Largo do Amauriz, 21, freguesia de São
Mamede.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia criar sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional, bem como deslocar a sua sede, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de bens alimen-
tares, produtos de limpeza e higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de 1250 euros,
pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos
depende do consentimento da sociedade e dos restantes sócios que
gozam do direito de preferência pela ordem indicada.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio, Joaquim Alberto Varandas Costa, desde já, nomeado geren-
te.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um ge-
rente.

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permita a participação
da sociedade em agrupamentos de empresas, bem como em socieda-
des com objecto diferente, ou reguladas por lei especial e inclusiva-
mente como sócia de responsabilidade limitada.

20 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da Con-
ceição Pinto. 13557874

FARO
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

FRUSOAL � FRUTAS SOTAVENTO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 310/821020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501186425; data da apresentação: 060601.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 1998 e 1999.

22 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13416413

PALMA & RIBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1142/010621; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/210601.

Certifico que entre Fernando Manuel Gonçalves Palma, ca-
sado com Nélia Maria Rodrigues Ribeiros da Palma, comunhão
de adquiridos; e Nélia Maria Rodrigues Ribeiros da Palma, ca-
sada com Fernando Manuel Gonçalves da Palma, comunhão de

adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Palma & Ribeiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Laranjeiras,
lote 33, rés-do-chão, direito, na freguesia de Vila Real de Santo
António, concelho de Vila Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produtos
alimentares, em estabelecimentos não especificados e artigos de pa-
pelaria, jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e que corresponde a duas quotas, pertencendo uma
quota de 5000 euros ao sócio Fernando Manuel Gonçalves da Pal-
ma, e uma outra quota de 5000 euros à sócia Nélia Maria Rodrigues
Ribeiros da Palma.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais de gerência, poderão:
a) Comprar, vender e aluguer viaturas automóveis, ou quaisquer

outros bens móveis ou imóveis para a sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, assim como alterar contratos de arren-
damento.

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

Os sócios poderão decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade, são nomeados liquidatários todos
os sócios.

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 ou imóveis e direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

17 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Cor-
deiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13416421

URVALONGO � URBANIZAÇÃO VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 517/890703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502185023; data da apresentação: 010620.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas
relativa ao ano de exercício de 2000.

22 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 13416405

LEIRIA
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

ANA SOFIA PEDROSO RODRIGUES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Simões Barreiros, 41,
Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 471/20000831; identificação de pessoa colectiva
n.º 505098059.

Certifico que, para os fins previstos nas disposições combinadas
dos artigos 42.º, n.º 1, e 72.º, n.º 3, do Código do Registo Comercial,
que se acham depositadas na pasta respectiva os legais documentos
para o registo de prestação de contas, referente ao ano de 2000, da
sociedade supra referida.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2001. � O Conservador, António Agostinho Fer-
nandes de Sá. 11172835

MARQUES E FILHOS, L.DA

Sede: Bairro, Aguda, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 119/670327.

Certifico que, para os fins previstos nas disposições combinadas
dos artigos 42.º, n.º 1, e 72.º, n.º 3, do Código do Registo Comercial,
que se acham depositadas na pasta respectiva os legais documentos
para o registo de prestação de contas, referente ao ano de 2000, da
sociedade supra referida.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2001. � O Conservador, António Agostinho Fer-
nandes de Sá. 11172800

MARINHA GRANDE

IMOBILIÁRIA GASPAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1458; identificação de pessoa colectiva n.º 503752134; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 11241870

INOVA RH � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1858; identificação de pessoa colectiva n.º 504806033; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15542238

MOPECAR � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 783; identificação de pessoa colectiva n.º 501491880; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 11241888

SINALESPECIAL � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE SINALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2039; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/20010402.

Certifico que, a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para
a Rua do Mestre José da Silva Roque, lote 2, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15542122

INOVA � ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 980; identificação de pessoa colectiva n.º 502554525; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15542246

INOVA � HIGIENE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1857; identificação de pessoa colectiva n.º 504769820; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que, foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 15542220

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

TRANSPORTES ROGÉRIO & DIONÍSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 541/010529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
010529.

Certifico que, entre Quitéria de Jesus Moreira Dionísio Ribeiro, e
marido Rogério Ribeiro Moreira, casados na comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Rogério & Dionísio, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Humberto Delgado, em A-do-Barriga,
freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.
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§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também, desde já, autorizada a criação de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, sem neces-
sidade prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes públicos e ocasio-
nais de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado pela soma de duas quotas no valor
nominal de 25 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes.

5.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito e os herdeiros do falecido, os quais
nomearão um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

6.º

A gerência e representação da sociedade incumbe aos não sócios,
Manuel Dionísio Ribeiro Moreira, casado, residente na Rua de Hum-
berto Delgado, em A-do-Barriga, freguesia e concelho de Arruda dos
Vinhos, e Agostinho Fernando Ramos Vaz, casado, residente em
Ílhavo, freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo, desde
já nomeados gerentes, ou a quem, sócio ou não sócio, for nomeado
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado na mesma.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, activa
e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura do gerente
Manuel Dionísio Ribeiro Moreira ou com a assinatura dos dois geren-
tes não sócios.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de quinze dias.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narci-
so dos Santos Guimarães. 06594913

GUILHERMINA NETO � MECÂNICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 540/010529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010529.

Certifico que, entre António Marcos da Silva Neto, e mulher
Guilhermina Maria Vieira Simões Neto, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Guilhermina Neto � Mecânica de
Precisão, L.da, e vai ter a sua sede no Casal de A-do-Mourão, fre-
guesia de Santiago dos Velhos, concelho de Arruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também, desde já,autorizada a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, sem
necessidade prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em fabrico e reparação de peças de
metalomecânica e mecânica de precisão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado pela soma de duas quotas no valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios António
Marcos da Silva Neto e Guilhermina Maria Vieira Simões Neto.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes.

5.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito e os herdeiros do falecido, os quais
nomearão um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

6.º

A gerência e representação da sociedade incumbe a ambos os
sócios, desde já são nomeados gerentes, ou a quem, sócio ou não
sócio, for nomeado em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado na mesma.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura de um
dos sócios gerentes.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos só-
cios sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 06594875

CARLOS MARIA RODRIGUES � SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 352/971111; identificação de pessoa colectiva n.º 504057448.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/010509 � Au-
mento de capital e sua redenominação:

Reforço de capital em 12 506,01 euros, realizado em dinheiro e
subscrito pelo sócio Carlos Maria Rodrigues;

Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

ARTIGO 5.º

O capital social é representado e dividido em três quotas, duas de
748,20 euros, cada uma delas pertencentes, respectivamente aos só-
cios Luís Manuel Gonçalves Rodrigues e José Carlos Gonçalves
Rodrigues, e uma no valor de 13 503,60 euros, pertencente ao sócio
Carlos Maria Rodrigues.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Narci-
so dos Santos Guimarães. 06594867
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CASCAIS

AUTO TÁXI MENDES & TIM TIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 084/
010316 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505381826;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 97/20010316.

Certifico que, entre José Falé Tim Tim e Joaquina Limas Men-
des Tim Tim, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Mendes & Tim
Tim, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha do Pico, 18, no
lugar e freguesia de Queijas, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no 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 no
valor mominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Falé Tim Tim.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234056

CENTRO DO MÓVEL DA ABÓBODA � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 194/
010316 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505342472;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 100/20010316.

Certifico que, entre José Júlio dos Santos Silva e José Manuel
Gomes Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Centro do Móvel da Abóboda �
Comércio de Artigos de Mobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249-4, ao
quilómetro 7,4, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de mobiliário.

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
mominal 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 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

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 o original.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234048

CNLB � CENTRO DE NEGÓCIOS LUSO-BRASILEIRO
IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 193/010316 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505346842; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 99/
20010316.

Certifico que, entre Carlos Mellinger e Sérgio Mellinger, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CNLB � Centro de Negócios Luso-
Brasileiro Import Export, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda dos Combatentes fa
Grande Guerra, 247 5.º, sala 9, em Cascais, freguesia e concelho de
Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de grande variedade de produtos, designadamente arti-
gos electrónicos. Edição de revista informativa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor mominal de 2500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for 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 e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234030
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IBERCONSUMÁTICA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 080/010316 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503292621; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 55/20010315.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$, para 15 000 euros, tendo sido al-
terados o artigos, corpo do 1.º, 2.º e 3.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ARCOSYS � Soluções Infor-
máticas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Instituto Conde de
Agrolongo, 13-A, lugar e fregeusia de Paço de Arcos, concelho de
Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de produtos, equipamentos, consumíveis e conexos informáti-
cos; prestação de serviços; manutenção de equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio
Ângelo Mateus dos Santos;

Uma do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria
de Fátima Frazão Afonso dos Santos.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13234013

ABRIFUN � COBERTURAS E PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 517/
010208 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505339595;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/20010208.

Certifico que, entre Vasco Luís Braancamp de Mancelos Magalhães
e Vasconcelos; Afonso José da Cruz Lopes; Rui Pedro Lino Neto
Pereira e Fernando Rogério Moreira de Sousa, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABRIFUN � Coberturas e
Piscinas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta da Boa
Esperança, lote 28-B, Albarraque, freguesia de Rio de Mouro, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, em território
nacional ou estrangeiro, agências, sucursais e delegações ou quaisquer
outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, montagem e artigos para
piscina. Equipamentos, abrigos e coberturas para piscinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 5000 euros, e uma de cada sócio.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia geral, a
sociedade poderá exigir aos sócios prestações supolementares de ca-
pital, até ao limite de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
sócios Vasco Luís Braancamp de Mancelos Magalhães e Vascon-
celos, e Afonso José da Cruz Lopes, desde já nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade que terá sempre o direito de
preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

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

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais
se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mostrar indivisa.

ARTIGO 9.º

Por simples deliberação dos sócios podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Está conforme o original.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033763

CORUS � SISTEMAS CONSTRUTIVOS
E REVESTIMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 111/
960807 (Sintra).

Certifico que, foi registado a prestação de contas referente ao ano
2000.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade. 13188518

IAPEC � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 518/
010208 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505213915;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20010208.

Certifico que, entre Célia Maria Fernandes Serra Gato; Fernando
Machado Joaquim; Rui Manuel Robalo Frade; Amadeu José Mendes
de Freitas, e Paulo Manuel Maria Antunes, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IAPEC � Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Adelino Amaro da Costa,
lote B-2, 3.º, direito, Casal de Ouressa, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção, importação, expor-
tação, comércio e produção de equipamentos e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco
quotas iguais, do valor nominal de 5000 euros cada uma, e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Manuel Maria
Antunes.

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 se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033755

BRUNO M. A. S. MARQUES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 519/
010208 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505330270;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20010208.

Certifico que, Bruno Manuel Alves da Silva Marques, constituí
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bruno M. A. S. Marques � Socieda-
de Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 171, 8.º, D,
no Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a consultoria informática e de
gestão e ainda a comercialização de equipamentos informáticos e
consumíveis.

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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033747

GOLDEN CHOPSTICK � RESTAURANTE CHINÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 929/
991202 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504677012;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 44/20010206.

Certifico que, foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 2550 euros, pertencente ao sócio Lin
Zhengde, e outra de 2450 euros, pertencente à sócia Li Zhongfen.

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

Está conforme o original.

29 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033720

WINNERCOM � EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 299/
000512 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505002582;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 51 e 52/20010206.

Certifico que, foi alterado integralmente o contrato social, e trans-
formada em sociedade unipessoal, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Winnercom � Equipamentos e
Comunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Tagus Park, Núcleo Central,
salas 234 e 236, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços em tele-
comunicações, importação, exportação, aluguer e comercialização de
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equipamentos, instalação e apoio técnico de equipamentos de teleco-
municações e comunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social, e
corresponde a uma quota de igual valor nominal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for decidido pelo sócio único, compete ao sócio ou a não sócios.

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

3 � É gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Mais certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-

ção: 51/010206 � Cessação de funções de Carlos Eduardo Silva
Filipe da Cunha Rosa, por renúncia, em 24 de Janeiro de 2001.

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

Está conforme o original.

28 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033739

JORGE LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 077/010206 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505296780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
20010206.

Certifico que, entre Jorge Gomes da Silva Louro, e Maria da
Nazaré Correia Dias Louro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Louro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Gingeira, Vivenda
Adraga, em Alcoitão, freguesia de Alcabideche, concelho de Cas-
cais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículo automóvel ligeiro de passageiros, transporte com veículo
turístico em táxi.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Gomes da Silva
Louro.

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.

28 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033704

ARTEPLURAL EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 079/
010206 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505284030;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/20010206.

Certifico que, entre Mário Mendes de Moura, e Ione França Ma-
chado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTEPLURAL Edições, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco Torto, 3, 2.º, esquerdo,
localidade, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição de livros e audiovisuais,
sua comercailização, exportação e importação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 7500 euros, cada uma, e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representan-
te comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14033690

WEINSTEIN & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 168 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504751697; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
20010326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Designação de gerente:
Gerente designada: Ana Mafalda de Magalhães Weisntein de Maia

Ferreira, casada;
Data: 1 de Outubro de 2000.

Está conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ivone Maria Vieira
Xavier Botelho Antunes. 13165089

ÁLVARO LUÍS DIAS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 691/010316 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505150620; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 59/
20010316.

Certifico que, entre Álvaro Luís Dias Nunes, e Anabela do Car-
mo Matias Nunes, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro Luís Dias Nunes, L.da, e tem
a sua sede na Avenida da Cidade de Londres, 2, rés-do-chão, C, no
Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

2.º

Por deliberação em assembleia geral, poderá a sociedade estabele-
cer em qualquer ponto do país ou no estrangeiro, sucursais, delega-
ções, agências ou representações.

3.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamen-
tos para a construção e engenharia civil.

4.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada sócio Álvaro Luís Dias Nunes e Anabela do Carmo Matias
Nunes.

5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os só-
cios poderão fazer suprimentos à sociedade, mediante as condições
estabelecidas por deliberação a tomar em assembleia geral.

6.º

A divisão e cessão, total ou parcial, fica dependente do consenti-
mento da sociedade, à qual fica consignado o direito de preferência
em primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Álvaro Luís
Dias Nunes, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os
actos ou contratos com a assinatura de um gerente.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas, sempre que por lei não
forem exigidas outras formalidades, por meio de carta registada en-
viadas aos sócios, com a antecedência mínima de 8 dias, para os
domicílios ou sede que os mesmos deverão manter actualizados pe-
rante a sociedade.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 13185268

FELISMINA PARREIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 083/010316 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 505131439; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
20010316.

Certifico que, entre Felismina Rosa Estreitinho Parreira, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Felismina Parreira � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Recife, 1-
B, Urbanização do Jardim dos Arcos, em Paço de Arcos, concelho
de Oeiras.

2 � A sede social poderá ser transferida dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerên-
cia, a quem competirá decidir sobre a criação, transferência ou en-
cerramento de delegações, agências, filiais, sucursais ou outras formas
de representação permanente no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto: a mediação imobiliária, avaliações
imobiliárias, administração de condomínios e serviços afins e admi-
nistração de imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à sócia Felismina Rosa Estreitinho Parreira.

4.º

Mediante deliberação tomada em assembleia geral, a sociedade
poderá exigir à sócia prestações suplementares de capital, até ao li-
mite de 50 000 euros.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia
Felismina Rosa Estreitinho Parreira, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um geren-
te ou de um mandatário nos limites dos poderes conferidos.

6.º

A sócia e a sociedade ficam autorizados a celebrar entre si quais-
quer negócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social.
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7.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto e natu-
reza diferentes e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 11422017

COMIBAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8813/
960123 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505639672; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/
20010315.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi alterado parcial-
mente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$, para
5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de 4900 euros, na titularidade da sócia
Luisiana � Agência de Comércio e Espectáculos, L.da; e

Uma no valor de 100 euros, na titularidade da sócia Maria Tere-
sa Caetano da Silva Rademacher.

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

Está conforme o original.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14006626

HELEN REGO PERFUMARIAS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6369/
920904 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 502833564; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 65/20010315.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 62/010315 � Deslocação de sede: Avenida da República, 1289,
Galerias Parede Plaza, loja 24, Parede, Cascais.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14034000

BIOFARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 684/
010315 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502838957;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrições n.º 7 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 34 e 36/20010315.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi alterado integralmente
o contrato social, com reforço do capital de 400 000$, para 5000 eu-
ros, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de BIOFARMA, L.da, e
tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249, quilómetro 15, em Mem
Martins, freguesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A sociedade pode por simples deliberação da gerência, trans-
ferir ou deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comercialização de espe-
cialidades farmacêuticas, produtos de higiene e cosmética.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais ou em sociedades de res-
ponsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interes-
se económico, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Aventis Pharma, L.da, e
outra no valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Aventis
Pharma, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por dois ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, conforme deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pelas assinaturas de dois gerentes, e
ainda pelas assinaturas de um gerente e um procurador em quem
tenham sido conferidos poderes, nos limites da respectiva delegação
ou outorga.

ARTIGO 6.º

Na divisão ou cessão de quotas a favor de sócios ou terceiros, os
sócios gozam de direito de preferência na aquisição da quota ou
quotas cedidas.

ARTIGO 7.º

Os lucros sociais após constituição da reserva legal serão distri-
buídos pelos sócios, conforme o deliberado em assembleia geral,
podendo este deliberar não distribuir lucros.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 35/010315 � Cessação de funções de João Manuel Pontífice
de Sousa e Jacques Pierre-Marie Cholat, por renúncia em 17 de
Novembro de 2000, e 23 de Novembro de 2000, respectivamente.

Inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 36/010315 �
Nomeação de gerente: Philippe Leonce Henri Janssoone, casado;

Data da deliberação: 23 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14732017

DRENOVIA � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9583/
961219 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 503408182; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 28/
20010315.

Certifico que, para os efeitos de publicação, foi alterado parcial-
mente o contrato social, com reforço do capital de 5 000 000$, para
9 500 000$, tendo sido alterados os artigos, n.º 1 do 2.º e 4.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede social situa-se na Rua de 9 de Abril, Vivenda Pedroso,
Trajouce, São Domingos de Rana, freguesia de Parede, concelho de
Cascais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 500 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
7 750 000$, pertencente ao sócio António Manuel Silva Lourenço,
uma de 5 750 000$, pertencente ao sócio António Manuel Duarte de
Sousa, e uma de 1 000 000$, pertencente ao sócio José Carlos da
Silva Santos.

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

Está conforme o original.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14093952
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PASTELARIA BOLA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4979/
880801 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502018623;
número e data da apresentação: 353/20010208.

Certifico que, foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, do ano de
1999.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14090970

PASTELARIA BOLA DOURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4070/
880801 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502018623;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/20010208.

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

Inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/010208 �
Facto inscrito: Dissolução e encerramento da liquidação;

Data da aprovação das contas: 22 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

2 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14090988

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DIMENSIONAR � CONSULTORIA E PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9888/010306; identificação de pessoa colectiva n.º 504825941;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/010306.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DIMENSIONAR � Consultoria e
Projecto, L.da, tem a sua sede na Estrada das Laranjeiras, 208, 4.º, F,
freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sociedade deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como estabelecer sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto projectos de engenharia e arquitectu-
ra, estudos e consultorias, coordenação e gestão de empreendimentos
e comercialização de equipamentos e sistemas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5500 euros, integralmente realizado, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 2750 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios, Carlos Alberto Jorge Duque e Manuel João Fragoso de Rhodes
Mendonça, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessário as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Fica vedado aos gerentes, sob condição de responderem por perdas
e danos, vincularem a sociedade em actos e contratos alheios aos
negócios sociais, nomeadamente abonações, fianças e letras de favor.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios; a
estranhos, porém, depende do consentimento da sociedade, que goza

do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios em segundo
lugar.

2 � No caso de a sociedade não preferir a quota e for mais do
que um, os sócios a exercer, posteriormente o direito de preferência,
será a quota objecto de venda, dividida na proporção das quotas deti-
das pelos preferentes.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio
falecido ou os representantes do sócio interdito, que exercerão em
comum os respectivos direitos e serão representados na sociedade por
um escolhido entre eles, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � Será permitida a amortização de qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo do sócio;
b) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio desde

que, pelos respectivos herdeiros ou representantes, não seja nomea-
do um entre eles que a todos represente na sociedade, no prazo de
30 dias;

c) Sempre que sobre a quota recaia penhora, arresto, arrolamen-
to, providência cautelar não especificada, ou qualquer outro proce-
dimento;

d) Quando a quota deixe de pertencer ao seu titular, em virtude
de partilha subsequente de divórcio ou separação judicial.

2 � O preço a pagar pela amortização será o que resultar do últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 9.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.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14483068

AMOREIRAS CENTER � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8021/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504591436;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/20001229.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Fusão e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 9.º, e adi-

tamento de um novo artigo, o 23.º, e renumeração dos arti-
gos seguintes:

Modalidade: Transferência global do património;
Sociedade incorporante: Amoreiras Center � Sociedade Imobi-

liária, S. A.;
Sociedade incorporada: Arcos d�Ágoa � Imobiliária, S. A.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação ou da assembleia geral ou do conselho de
administração, que igualmente fica autorizado para o efeito, a
sociedade poderá emitir quaisquer obrigações ou outros títulos
representativos de dívida, nos termos que lhe sejam permitidos
pela lei e nas condições que forem fixadas pelo órgão que deci-
dir a emissão.

ARTIGO 23.º

Secretário da sociedade

1 � O conselho de administração pode designar, em acta, o secre-
tário da sociedade, bem assim como o seu suplente.

2 � Ao secretário da sociedade incumbem as funções de natureza
administrativa e de certificação que lhe estão atribuídas por lei.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13466399
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ADD-LOG � LOGÍSTICA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7558/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504164376;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010306.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto ao artigo 3.º;
Reforço: 9 624 100$, em dinheiro e subscrito por ambos os sócios,

com a igual quantia de 4 812 050$;
Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado em dinhei-
ro e nos bens que constituem o activo, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel
Nuno Pessoa Pereira da Rocha Poiares e Júlio Hélder Marques Adagoi.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13065548

AGRI-PRO AMBIENTE CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2646/910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502614471;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 16 e 17/010306.

Certifico que, para efeitos de publicação, foi registado o seguinte:
Recondução dos órgãos sociais, em 15 de Fevereiro de 2001, para

o biénio de 2001/2002;
Redenominação do capital e renominalização das acções com re-

forço de capital e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º;
Reforço: 601,06 euros por incorporação de reservas livres;
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 250 000 euros,
representado por 50 000 acções, do valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13065629

LISBOA � 2.A SECÇÃO

G. A. E. S. T. GABINETE DE ADMINISTRAÇÃO
ESTUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 113/880729; identificação de pessoa colectiva
n.º 502032790; inscrição n.º 10/000908.

Certifico que, para efeitos de publicação, foram depositados na pasta
respectiva os documentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Maio de 2001. � A Escriturária-Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13719793

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SENOGINE � UNIDADE DE PATOLOGIA
MAMÁRIA E GINECOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3450; identificação de pessoa colectiva n.º 502417960; data da
apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14957701

TÁXIS SILVA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 092/680905; identificação de pessoa colectiva
n.º 500905762; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/
010522.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 euros, e redenominação do capital para euros, ficando assim
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas, todas em comum e sem determinação de parte ou direito de
todos os sócios:

Três do valor nominal de 1250 euros, cada; e
Duas do valor nominal de 625 euros, cada.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 13138758

VICTÓRIA � SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5035; identificação de pessoa colectiva n.º 503201138; data da
apresentação: 010524.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas simples e consolidadas do ano
de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13263242

RODRIGUES E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1423; identificação de pessoa colectiva n.º 502299207; data da
apresentação: 001103.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12188646

VICTOR & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 44 276; identificação de pessoa colectiva n.º 500430195; data
da apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13268104
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VIGOINVESTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5427; identificação de pessoa colectiva n.º 502484055; data da
apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13268546

TOLENTINO DE FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 792; identificação de pessoa colectiva n.º 500470898; data
da apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15783634

SOCIEDADE COMERCIAL RESTAURADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 334; identificação de pessoa colectiva n.º 500745633; data
da apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13192205

TRINDADE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 966; identificação de pessoa colectiva n.º 500480427; data
da apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15783936

SACOLUX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3543; identificação de pessoa colectiva n.º 502801611; data da
apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12451061

SINGRA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE GRAVATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 720; identificação de pessoa colectiva n.º 500251010; data
da apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15782506

RUI NOGUEIRA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7757; identificação de pessoa colectiva n.º 503949949; data da
apresentação: 010612.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14455609

URBINDÚSTRIA � SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO
E INFRAESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2423; identificação de pessoa colectiva n.º 502556307; data da
apresentação: 010611.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12623369

VOLTAGEM � INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501424857; data
da apresentação: 010611.

Certifico que, para efeitos de publicação, com relação à sociedade
em epígrafe, ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13126865

LOURINHÃ

INÚMERAS IDEIAS � CONSULTORIA EMPRESARIAL
E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1004/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504643983;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: Of. 2/010605.

Certifico que, para fins de publicação, foi efectuado o seguinte
acto de registo;

Cessação de funções de gerente: Ana Isabel de Almeida e Pinho Tomás
Sarreira, solteira, maior; causa: renúncia; data: 6 de Março de 2001.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322404

BELTRI � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1130/
20010605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010605.
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Certifico que, para fins de publicação, entre: António Augusto Sil-
va Vieira Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua do Carvalheiro,
6, Casalinho das Oliveiras, Miragaia, Lourinhã; e Belperu � Socieda-
de Avícola, L.da, com sede na Estrada de São Miguel, Ribeira de Pa-
lheiros, Miragaia, Lourinhã, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege nos termos do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BELTRI � Sociedade
Avícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de São Miguel, lu-
gar de Ribeira de Palheiros, freguesia de Miragaia, concelho de
Lourinhã.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção avícola e de outras
espécies, produção agrícola especialmente cerealifica, comércio de
produtos agro-pecuários e de alimentos compostos para animais,
serviços de apoio à avilcultura, bem como outras actividades cone-
xas com o objecto principal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 20 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 5000 euros, pertencente ao sócio António Augusto Silva Vieira
Ferreira, e outra quota de 15 000 euros, pertencente à sócia
Belperú � Sociedade Avícola, L.da

2 � Não são exigíveis suprimentos aos sócios, mas estes pode-
rão celebrar com a sociedade contratos de suprimento ou de emprésti-
mo, cujos termos e condições serão previamente aprovados pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António Au-
gusto Silva Vieira Ferreira, e aos estranhos Humberto Jorge da Silva
Baptista, casado, residente no lugar de Casalinhos das Oliveiras, fre-
guesia de Miragaia, concelho de Lourinhã, contribuinte fiscal
n.º 121621669; Luciano João Lúcio Henriques, casado, residente na
Rua da Escola, 19, lugar de Ribeira de Palheiros, freguesia de Miragaia,
concelho de Lourinhã, contribuinte fiscal n.º 124745504, e José
Augusto da Silva Ferreira, casado, residente na Rua de Francisco Ro-
cha, lote 39, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Lourinhã,
contribuinte fiscal n.º 106613090, em representação da sócia
Belperú � Sociedade Avícola, L.da que desde já ficam nomeados to-
dos gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser nomeados ou
destituídos outros gerentes, procuradores ou mandatários, para deter-
minadas categorias de actos ou contratos.

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,
quer no acto de constituição, quer por transmissão de quotas ou de
acções.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos de
falência, insolvência, execução ou partilha resultante de divórcio se a
quota deixar de ficar em poder do sócio, ou se a mesma for penho-
rada, arrestada ou de qualquer modo sujeita a procedimento judicial.

2 � A contrapartida da quota, bem como a sua forma de pagamento,
será a que a lei determinar ou o que for acordado em assembleia geral.

3 � No caso de falecimento de um dos sócios e enquanto a heran-
ça permanecer indivisa, os herdeiros nomearão um, de entre eles, que
o represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de favor,
fianças e abonações.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322412

GOMES & GARCIA, SOCIEDADE DE ESTABELECIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula
n.º 1121; identificação de pessoa colectiva n.º 502038764; ins-
crição n.º 11; números e datas das apresentações: 1/20010509 e
3/20010612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo;

Alteração parcial de pacto � Disposição alterada: artigo 1.º, o qual
ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de Gomes & Garcia,
Sociedade de Estabelecimentos Turísticos e Hoteleiros, L.da, e tem a
sua sede na Rua dos Emigrantes, 8, lugar de Seixal, freguesia e conce-
lho de Lourinhã.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sede ser mudada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322684

ANTÓNIO AUGUSTO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 500812683; data da apresen-
tação: 20010426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, a acta n.º 24 e os demais do-
cumentos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício
de 2000.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322668

FERNANDO BALTAZAR CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 710;
identificação de pessoa colectiva n.º 503381691; data da apresen-
tação: 20010511.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, a acta n.º 1/01 e os demais documen-
tos da prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de
2000.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14322676
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VILA FRANCA DE XIRA

FORTEPORTAS � PORTAS E SISTEMAS
DE ALTA SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2416/920127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502690461.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519018

GELFONE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3564/960517; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504092.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518429

AUTO INOVAÇÃO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS E MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4157/980424; identificação de pessoa colectiva n.º 503337544.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518496

F & L � SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3726/961219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501827986.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518488

CLAUDIMETAL � CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3860/970605; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518470

PARAFIX � EMPRESA DE FERRAGENS E FIXAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2334/910912; identificação de pessoa colectiva
n.º 502621974.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518461

M. T. R. � GESTÃO, CONSULTADORIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2074/900608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502364564.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518445

FLORESTAGÁS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3357/950609; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471658.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518437

PAPELARIA RICARDO � SOCIEDADE DE PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3632/960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503700738.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519069

MAVERCA � ARMAZÉNS E MERCADORIAS DE ALVERCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1205/821116; identificação de pessoa colectiva
n.º 501253149.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518402

ALBERTO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 966/800414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500965838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500643

MÁRIO SILVA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4847/000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504426931.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500651

FONSECA & COELHO � RESTAURANTE
E CHURRASCARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3012/940203; identificação de pessoa colectiva
n.º 503170747.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500678

TRANSBRITES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2337/910920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502622296.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500686

PEREIRA & REDUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3079/940510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503215473.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1999 e 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500392

DIJUL � DECORAÇÃO E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3360/950609; identificação de pessoa colectiva
n.º 503469343.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500660

CASA E TUDO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4789/000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504856332.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500732

UNIAR � EQUIPAMENTOS DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3572/960528; identificação de pessoa colectiva
n.º 503711926.

Certifico que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em
epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500740

PREDICASTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4145/980416; identificação de pessoa colectiva
n.º 504182404.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação
de contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500627

FONSEVERCA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2365/911118; identificação de pessoa colectiva
n.º 502654724.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518410

TRANSPORTES FERREIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2462/920313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502731516.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500635

ANICIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2952/931122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503113980.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13501470

J. D. L. SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1885/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502119381.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518992
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ARROJA PEDRO & SERRA � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3317/950403; identificação de pessoa colectiva
n.º 503447048.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519360

ALAU � FURGONETAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3016/940106; identificação de pessoa colectiva
n.º 503006637.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519352

ABDUL AZIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3569/960523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503710628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519344

JACINTO & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 492/980713; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147493.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500520

ALCIDES COSTA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4035/971230; identificação de pessoa colectiva
n.º 504031759.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500511

FORTOSTA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 816/771215; identificação de pessoa colectiva
n.º 500440913.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500538

SOTABACOS � COMÉRCIO DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1199/821102; identificação de pessoa colectiva
n.º 501334262.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500716

ELVIRA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1316/840112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501426361.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500546

COMPAUDIO � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2633/921104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502888008.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519263

GÁSVERCA � DISTRIBUIDORA DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3127/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 502263613.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519280

PONTINHA & OLIVEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4183/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504186833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13500015

CASA AGRÍCOLA GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2477/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502738766.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519336
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AUTO TÁXIS, JOSÉ ANTÓNIO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4880/000717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505015110.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519301

CHOVÁGUA � COMÉRCIO DE ALGEROZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4321/981030; identificação de pessoa colectiva
n.º 504266721.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519271

ALVERSOM � COMÉRCIO DE IMAGEM E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2119/900619; identificação de pessoa colectiva
n.º 502366460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519298

TECNOTURBO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1610/861121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501763929.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518984

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1855/881209; identificação de pessoa colectiva
n.º 502073497; número e data da apresentação: 26/980706.

Certifico que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas relativas aos anos de 1997 e 2000, da sociedade
em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518518

MINOFER � FABRICO E REPARAÇÃO
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3526/960314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503623156.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518895

MIPAL � TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 819/771226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500693471.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13518968

RIPEL � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1714/871021; identificação de pessoa colectiva
n.º 501891749.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante-Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13519000

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

ARLINDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 55/951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503567078;
data do depósito: 20010620.

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

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2001. � A Escriturária-Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 11243473

CASTELO DE VIDE

ANTÓNIO COELHO E ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 138/950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503368253;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195714

MENDES E MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 88/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332700;
data da apresentação: 20010621.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195722

VÍTOR MANUEL GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 124/930705; identificação de pessoa colectiva n.º 503015636;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo
Vieira. 08195749

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ RAMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 131/940801; identificação de pessoa colectiva n.º 503247294;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195730

GABIVIDE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 151/960110; identificação de pessoa colectiva n.º 503556882;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195692

TECNIVIDE � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 195/000927; identificação de pessoa colectiva n.º 504917846;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195706

CARRILHO & ATANÁZIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 164/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503753750;
data da apresentação: 20010621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Luísa Maria Marmelo Vieira.
08195757

ELVAS

MANUEL COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 450/
871229; identificação de pessoa colectiva n.º 501912835.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas re-
lativo ao ano de 2000.

Está conforme.

20 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875430

SEBASTIÃO BRAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 294/
801202; identificação de pessoa colectiva n.º 501100075.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas re-
lativo ao ano de 2000.

Está conforme.

20 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875421

BAR PEDRAS NEGRAS � HÉLDER & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1204/010613;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010613.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, entre os indivíduos a seguir indicados, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Hélder João Monteiro Paixão, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria de Fátima Martins Cândido Paixão,
natural de São Bento de Ana Loura, Estremoz, residente na Avenida
de António Sardinha, lote 14, 3.º, direito, em Elvas, contribuinte fis-
cal n.º 187600007;

2.º José Paulo Ludovico Cruz, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Maria João Conceição Coelho Cruz, natural de
Veiros, Estremoz, residente na Rua de Paris, lote 90, 3.º, direito,
Bairro Europa, Elvas, contribuinte fiscal n.º 201822920.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes identidades, respectivamente n.os 8446811, de 9 de Março de
1999, e 11402897, de 15 de Dezembro de 1998, emitidos pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Portalegre.

Declararam:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, a qual se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bar Pedras Negras � Hélder &
Cruz, L.da, e tem a sua sede no sítio das Pedras Negras, freguesia de
São Brás e São Lourenço, concelho de Elvas.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada
uma e pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, fica a cargo dos
gerentes, a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração
e dispensados ou não de caução, conforme for também deliberado em
assembleia geral, ficando contudo desde já designados gerentes ambos
os sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos será necessária a assinatura conjunta de dois
gerentes, bastando no entanto a assinatura de um gerente para os actos
de mero expediente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos
depende do consentimento da sociedade, ficando reservada a esta,
em primeiro lugar e aos sócios individualmente considerados, em
segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capi-
tal social depositado, para fazer face a despesas com a constituição
e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875308

FARMÁCIA FARLUX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 513/
890124; identificação de pessoa colectiva n.º 502095989.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativo ao ano de 2000.

Está conforme.

19 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875340

LUÍS PINTO � CLÍNICA MÉDICO FISIÁTRICA DE ELVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 848/
950426; identificação de pessoa colectiva n.º 503396559; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 7 e 8; números e data
das apresentações: 7, 8 e 9/20010601.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, com relação á sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Cessação das funções de gerente de Luís Manuel Rodrigues Pinto,
Maria Deolinda Carvalho Rodrigues Pinto, António Manuel Sameiro
Correia e João Vítor Machado Pinto.

Causa: renúncia.
Data: 9 de Janeiro de 2001.
Autorização de manutenção de nome:
Nome a manter: Luís Pinto.
Autorizante: Luís Manuel Rodrigues Pinto.
Data: 9 de Janeiro de 2001.
Alteração parcial do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 5.º do pacto social, os quais ficam com a

seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal
de 90 000$, pertencente ao sócio António Manuel Sameiro Correia;
uma do valor nominal de 200 000$, uma do valor nominal de 90 000$
e uma do valor nominal de 20 000$, pertencentes ao sócio João Vítor
Machado Pinto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, fica a cargo dos
gerentes, sócios ou não sócios, a designar em assembleia geral, com

ou sem remuneração e dispensados ou não de caução, conforme for
também deliberado em assembleia geral, ficando contudo desde já
designado gerente o não sócio Joaquim Manuel Raimundo Carvalho,
casado, residente em Elvas.

2 � A gerência poderá constituir procuradores nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades
Comerciais ou para quaisquer outros fins e os gerentes poderão de-
legar entre si, os poderes de gerência para a prática de determina-
dos actos.

3 � Para obrigar a sociedade, será necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875227

SNEF � ELECTRÓNICA (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 686/
920410; identificação de pessoa colectiva n.º 502449071.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875359

JD 2000 � MECÂNICA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 948/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503888290.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito das documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875367

IMOBILIÁRIA FUTURO E PROGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1161/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505199114.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875332

TRINIDAD � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1203/
010612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010612.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre os indivíduos a seguir indicados foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º Francisco Martinez Trinidad, casado, sob o regime da comu-
nhão geral, natural de Espanha, de nacionalidade espanhola, residente
na Rua da Carreira, 5-B, Elvas, contribuinte fiscal n.º 127308156;
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2.ª Maria Celeste Mexia Valadas, casada com o primeiro outorgante
e com ele residente, natural de Esperanças, Arronches, contribuinte
fiscal n.º 113094345.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 16038807, de 12 de Feverei-
ro de 1992, emitido pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de
Lisboa e 2234863, de 21 de Novembro de 1997, emitido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Portalegre.

Declararam os outorgantes que, pela presente escritura, celebram
entre si, um contrato de sociedade comercial por quotas, a qual se
rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRINIDAD � Têxteis Para o Lar, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Carreira, 5, freguesia de Alcáçova, conce-
lho de Elvas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, fica a cargo dos geren-
tes a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dis-
pensados ou não de caução, conforme for também deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Fica contudo desde já designado gerente, a sócia Maria
Celeste Mexia Valadas.

§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de
um gerente.

§ 3.º A sociedade não pode em caso algum ser obrigada em ac-
tos, contratos e documentos que não digam respeito aos seus negó-
cios, nomeadamente, fianças, avais e letras de favor, sob pena de o
infractor responder pelos danos que lhe venha a causar.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, a estranhos, depende
do consentimento da sociedade, ficando reservado aos sócios não
cedentes, em primeiro lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Mediante deliberação dos sócios, poderá a sociedade amorti-
zar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou
incluída em massa falida ou insolvente;

b) Por incumprimento do disposto no § 3.º do anterior artigo 4.º
2 � A contrapartida será em qualquer dos casos referidos nas

alíneas a) e b) do número anterior, igual ao valor nominal da quota,
sendo o pagamento efectuado no prazo de 12 meses a contar da de-
liberação, em prestações trimestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado, para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade e ainda a proceder à aquisição de bens móveis
e imóveis e a alienação de bens móveis, constantes do inventário.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875294

ANDRADE & RAMOS � COMÉRCIO INTERNACIONAL
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 766/
931012; identificação de pessoa colectiva n.º 502929162.

Certifico, que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas,
relativos ao ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Joaquim
Conceição Correia. 08875243

MONFORTE

AUTO TÁXIS ULISSES BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 67/
010613; número e data da apresentação: 4/20010613.

Certifico que entre Ulisses Joaquim Rodrigues Belo e Perpétua da
Conceição Niza Vilares Belo, casados entre si, no regime da comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Ulisses Belo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Henrique Macedo,
14, em Monforte, freguesia e concelho de Monforte.

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

2.º

O objecto da sociedade, consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis, ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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.

Conferida, está conforme.

15 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Manuel Martins
Cristóvão. 01535722

PORTO
AMARANTE

NUNES DE FREITAS � ÓPTICAS, L.DA

Sede: Largo do Paço, 2 a 6, Cepelos, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1076/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503935859; data da
apresentação: 010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223476
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RIBEIRINHA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, Cepelos, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1073/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503816566; data da
apresentação: 010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223484

J. & C. MAGALHÃES MACHADO, L.DA

Sede: Nora, Figueiró (Santiago), 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1092/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503865117; data da
apresentação: 010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223492

TRANSLEITE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Entroncamento de Pinheiro, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1098/
970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503886530; data da
apresentação: 010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223506

EDT � ELECTRICIDADE DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Geraldes, Cepelos, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 528/
900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502374837; data da
apresentação: 010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223522

AMÂNDIO & FILHOS � CARRO DE ALUGUER, L.DA

Sede: Quintã, Candemil, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1637/010516; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/010518.

Certifico que entre:
1.º Amândio Fernandes Fontes, natural da freguesia de

Cumeeira, concelho de Santa Marta de Penaguião, residente no

lugar de Quintã, freguesia de Candemil, concelho de Amarante,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Mabília Alves
Teixeira, contribuinte fiscal n.º 102809704, e titular do bilhete
de identidade n.º 7511145, de 22 de Julho de 1996, do Arquivo
do Porto, que outorga por si e na qualidade de procurador de Pedro
Miguel Teixeira Fontes, solteiro, maior, natural da citada
freguesia de Cumeeira e residente em França, em 7, Domaine Saint
Leu, Perigny, contribuinte fiscal n.º 212091735;

2.ª Esta Mabília Alves Teixeira, natural da mencionada freguesia
de Candemil, residente com o marido, contribuinte fiscal
n.º 102809712 e titular do bilhete de identidade n.º 6821105, de
13 de Junho de 1997, do Arquivo do Porto; e

3.ª Mariana Sofia Teixeira Fontes, solteira, maior, natural da fre-
guesia de São Gonçalo, concelho de Amarante, residente no lugar
de Quintã, mencionada freguesia de Candemil, contribuinte fiscal
n.º 218530420, e titular do bilhete de identidade n.º 12102439, de
19 de Dezembro de 1997, do Arquivo do Porto, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Amândio & Filhos � Carro
de Aluguer, L.da, com sede no lugar de Quintã, freguesia de Candemil,
concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro da mesma localidade ou con-
celhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste na indústria de transportes de passageiros
em carro de aluguer, táxi.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Amândio Fernandes
Fontes; uma no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Mabília Alves Teixeira; e duas de igual valor nominal, de 250 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Pedro Miguel Teixeira Fontes
e Mariana Sofia Teixeira Fontes.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deli-
beradas em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir
dos seus sócios, prestações suplementares de capital até ao montan-
te de 50 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a estra-
nhos, dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o sócio Amândio Fernan-
des Fontes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é bastante a assinatura de um gerente.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma sujeita

a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.
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10.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio e
no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade pagará
pela amortização o valor que lhe corresponder calculado com base
no último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais iguais.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de
convocação.

Está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223182

TUDO PRONTO NO MOMENTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Cruzeiro, Vila Caíz, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1636/010518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/100518.

Certifico que entre:
1.º Torcato Pinto Magalhães, contribuinte n.º 195162560, natural

da freguesia de Vila Caíz, concelho de Amarante, onde reside no
lugar de Cruzeiro, casado na comunhão de adquiridos com Paula
Cristina Ribeiro Pinto Magalhães; e

2.ª Esta, Paula Cristina Ribeiro Pinto Magalhães, contribuinte
n.º 204190410, natural da freguesia de Louredo, concelho de Ama-
rante, com o marido residente, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Tudo Pronto no Momen-
to � Construções, L.da, com sede no lugar de Cruzeiro, freguesia de
Vila Caíz, concelho de Amarante, com duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social,
dentro do mesmo concelho ou limítrofe, 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 iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.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 nomeados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-

rente.
4 � Os gerentes e a sociedade poderão constituir procuradores ou

mandatários nos termos da lei.

5.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 segundo lugar, sendo conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em primeiro.

6.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos que ela care-
cer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementares de
capital, até ao montante do décuplo do capital.

Está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223158

ADÃO SAMPAIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alto do Carvalho, Telões, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1640/010523; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010523.

Certifico que, Adão de Oliveira Sampaio, natural da freguesia de
Freixo de Baixo, residente no lugar de Alto dos Carvalhos, fregue-
sia de Telões, ambas do concelho de Amarante, contribuinte
n.º 154726001, titular do bilhete de identidade n.º 5980044, emiti-
do em 19 de Maio de 1998, pelo Arquivo do Porto, casado, sob o
regime da comunhão de adquiridos com Maria da Conceição Gon-
çalves Carvalho Sampaio, constitui a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Adão Sampaio, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no lugar do Alto do Carvalho, da fregue-
sia de Telões, concelho de Amarante, 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, fi-
liais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: prestação de serviços de
cozimento de calçado para o seu fabrico.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à quota única, pertencente ao sócio
único Adão.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o único sócio Adão de Oli-
veira Sampaio.

§ 2.º Para obrigar a sociedade, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

5.º

§ 1.º A gerência, será ou não remunerada, conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223247

SAMPAIO & LEITÃO � PINTURAS,
ENVERNIZAMENTOS E LACADOS, L.DA

Sede: Devezinha, Figueiró (Santa Cristina), 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1639/
010522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010522.

Certifico que entre:
1.º Luís Miguel Sampaio Pinto, número de identificação fiscal

200968300, natural da freguesia de Freixo de Baixo, residente no lugar
da Devezinha, freguesia de Figueiró (Santa Cristina), ambas do con-
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celho de Amarante, casado no regime da comunhão de adquiridos,
com Susete da Glória Machado Gonçalves; e

2.º António Valentim Rebelo Leitão, número de identificação fis-
cal 210999918, natural da freguesia de Real, do concelho de Ama-
rante, onde reside no lugar de Balanceiros, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos, com Maria Emília Pinheiro Coelho, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sampaio & Leitão � Pinturas,
Envernizamentos e Lacados, L.da, e vai Ter a sua sede no lugar da
Devezinha, freguesia de Figueiró (Santa Cristina), concelho de
Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade é a construção e reparação de edifícios,
empreitadas e sub-empreitadas, pintura interior e exterior de edifí-
cios, revestimento, envernizamento e lacagem de pavimentos e pa-
redes. Pintura e colocação de vidros, montagem de trabalhos de car-
pintaria e de caixilharia e serviços de acabamentos.

4.º

O capital social, totalmente já realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, pertencendo a cada um dos sócios, uma quota do valor nominal
singular de 2500 euros.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado, compete aos sócios Luís Miguel Sampaio Pinto e António
Valentim Rebelo Leitão, os quais são desde já nomeados gerentes,
obrigando-se a sociedade pelas assinaturas conjuntas de ambos.

6.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios. A cessão
total ou parcial de quotas a estranhos, depende do consentimento da
sociedade e dos sócios não cedentes, os quais têm direito de pre-
ferência.

7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao valor de 100 000 euros, mediante deliberação dos sócios,
por unanimidade em assembleia geral.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos que forem acordados em assembleia geral e votados
por unanimidade.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223212

FERRAZ & RIBEIRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Carvalhal, Vila Caíz, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1643/
010601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010601.

Certifico que entre:
1.º Joaquim Fernando Rangel Ferraz, número de identificação fis-

cal 206458827, natural da freguesia de Fornos, do concelho de Mar-
co de Canaveses, residente no lugar do Carvalhal, freguesia de Vila

Caiz, deste concelho de Amarante, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria do Céu Silva Ribeiro; e

2.ª Esta, Maria do Céu Silva Ribeiro, número de identificação fis-
cal 210595167, natural da dita freguesia de Vila Caiz, com o marido
convivente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferraz & Ribeiro � Sociedade de
Construções, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Carvalhal, freguesia
de Vila Caiz, do concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como
criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de represen-
tação local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção de
edifícios e actividades de acabamentos, compra e venda de imóveis.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é do montante de 5000 eu-
ros, pertencendo a cada um dos sócios uma quota do valor nominal
singular igual de 2500 euros.

5.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem ao só-
cio Joaquim Fernando Rangel Ferraz que, desde já, é nomeado geren-
te, vinculando-se a mesma pela sua única assinatura.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, e sem prejuízo do necessário con-
sentimento da sociedade, esta e depois, os sócios gozam por esta
ordem, do direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223301

SOCOPUL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E OBRAS, S. A.

Sede: Sobreiro, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 147/
740423; identificação de pessoa colectiva n.º 500270341; número
e data da apresentação: 010514.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223034

RAFAEL & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 158/
750510; identificação de pessoa colectiva n.º 500400024; data da
apresentação: 010517.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223107
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PETROTÂMEGA � COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 808/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503266078; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/010516.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de alteração
parcial do pacto:

Disposição alterada: aditado o artigo 8.º, que fica com a seguinte
redacção:

8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares até ao mon-
tante de 50 000 000$, excepto ao sócio menor e enquanto for menor.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do pacto actualizado.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223093

JOAQUIM MATIAS DA SILVA & FILHOS � SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Santo Ildefonso, Travanca, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1634/010516; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010516.

Certifico que entre:
1.º Joaquim Matias da Silva, contribuinte fiscal n.º 119628546,

natural da freguesia de Caíde de Rei, concelho de Lousada, e resi-
dente no lugar de Santo Ildefonso, freguesia de Travanca, concelho
de Amarante, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Maria da Luz Bessa;

2.ª A dita Maria da Luz Bessa, contribuinte fiscal 149650396,
natural da dita freguesia de Travessa, casada e residente com o pri-
meiro outorgante, outorgando em nome pessoal e em representação
legal do seu filho de menor idade André Bessa da Silva, contribuinte
fiscal n.º 236487825, residente com os seus pais e natural da dita
freguesia de Travanca;

3.º António Bessa da Silva, contribuinte fiscal 212115898, solteiro,
maior, natural da dita freguesia da Travanca, onde reside, no lugar de
Santo Ildefonso.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade nos 3059492, de 17 de Junho de 1997,
3437238, de 20 de Maio de 1999 e 11090048, de 26 de Janeiro de
1999, todos do Porto.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Matias da Silva & Filhos �
Sociedade Construções, L.da, com sede no lugar de Santa Ildefonso,
freguesia de Travanca, concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

2.º

O objecto social é a construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por quatro quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Matias da Silva; e três do
valor nominal de 500 euros, pertencentes a cada um dos sócios Ma-
ria da Luz Bessa, André Bessa da Silva e António Bessa da Silva.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe aos sócios de maior idade que, desde

já, são nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos, com a assinatura do gerente Joaquim Matias da
Silva, excepto nos actos de mero expediente, em que é suficiente a
assinatura de qualquer um deles.

5.º

As assembleias gerais, serão convocadas pela gerência, por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 11003626

TÁXIS ARMANDO BRÁS, L.DA

Sede: Pinheiro Manso, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1635/
010516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010516.

Certifico que entre:
1.º Armando Alves Dias Brás Pinheiro, número de identificação

fiscal 152084380, natural da freguesia de Gondar, residente no lu-
gar de Pinheiro Manso, freguesia de São Gonçalo, ambas do con-
celho de Amarante, casado no regime da comunhão de adquiridos,
com Maria Amélia de Lima Gonçalves;

2.ª A referida Maria Amélia de Lima Gonçalves, número de iden-
tificação fiscal 148514260, natural da dita freguesia de São Gonça-
lo, com o primeiro outorgante residente;

3.º José Carlos Gonçalves Pinheiro, número de identificação fis-
cal 210867388, solteiro, maior, com as mesmas naturalidade e resi-
dência da anterior;

4.ª Joana Cristina Gonçalves Pinheiro, número de identificação
fiscal 225560674, solteira, maior, com as mesmas naturalidade e
residência da anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Armando Brás, L.da, e vai ter a
sua sede no lugar de Pinheiro Manso, freguesia de São Gonçalo, con-
celho de Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como
criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de repre-
sentação local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte ocasio-
nal de passageiros, táxi.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal
singular de 2500 euros, pertencente ao sócio Armando Alves Dias
Brás Pinheiro; outra do valor nominal singular de 1000 euros, per-
tencente à sócia Maria Amélia de Lima Gonçalves; e duas outras, dos
valores nominais, singulares de 750 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios José Carlos Gonçalves Pinheiro e Joana Cristina Gon-
çalves Pinheiro.

5.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem ao só-
cio Armando Alves Dias Brás Pinheiro que, desde já, é nomeado ge-
rente, vinculando-se a mesma pela sua assinatura.

6.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos, carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223085
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MARIA ADÉLIA A. C. MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 495/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502325836; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/010514.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi feito o registo de aumento
de capital e redenominação do capital em euros:

Quantia do aumento: 9 224 100$, sendo por incorporação de re-
servas legais; quanto a 400 000$, por incorporação de reservas livres;
e quanto aos restantes 8 824 100$, na proporção das suas quotas.

Disposição alterada: artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita, é do montante de 50 000 euros, per-
tencendo à sócia Maria Adélia Alves Carvalho Machado, uma quota
do valor nominal de 25 000 euros e a cada um dos restantes sócios,
Augusto Rodrigo Carvalho Bessa e Joaquim Carlos Carvalho Bes-
sa, uma quota do valor nominal singular igual de 12 5000 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto do contrato actualizado.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223069

FELISBERTO MOURA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Alminhas, Aboim, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1265/
980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504260022; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/010511.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: artigo 2.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalação e reparação eléctrica, insta-
lação e montagem de automatismo, sistemas de alarme de seguran-
ça de cablagens para telecomunicações e informáticas, baixadas,
comercialização de material eléctrico, electrodomésticos, máquinas
e ferramentas.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto do contrato actuali-
zado.

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223026

A. MOURA � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 696/
930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502953896; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/010511.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi feito o registo de aumento
de capital e redenominação do capital em euros.

Quantia do aumento: 5 614 460$, realizado em dinheiro pelos só-
cios, na proporção das suas quotas.

Disposição alterada: artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 30 000 euros, pertencendo ao sócio António Luís Gonçal-
ves de Moura, uma quota do valor nominal de 18 000 euros e a cada
um dos restantes sócios João de Deus Gonçalves Moura e Francisco
José Gonçalves Moura, uma quota do valor nominal singular igual de
6000 euros.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto do contrato actuali-
zado.

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223018

GEOGRANITOS � PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Torre, Padronelo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550; data da
apresentação: 010515.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223042

ALBINO MONTEIRO DE MAGALHÃES, L.DA

Sede: Costa, Mancelos, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 885/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503464031; data da
apresentação: 010529.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223336

CNC � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Cruz, Freixo de Cima, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1031/
961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503780154;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 11 e 12/010612.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de Venceslau Davide Soares
da Cunha, por renúncia, em 5 de Janeiro de 2000 e pela inscrição
n.º 5, foi feito o registo de alteração parcial de pacto.

Aumento de capital e redenominação em euros.
Quantia do aumento: 202 410$, realizado em dinheiro pelos só-

cios, na proporção das suas quotas.
Disposições alteradas: artigos 4.º, 6.º e 8.º, que ficam com a se-

guinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

6.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Permanece gerente o sócio Carlos Nunes Soares Conde.
§ 2.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, tal como vier a ser deli-

berado em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade, por intermédio da gerência, poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade, nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.
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8.º

Poderão ser exigidas aos sócios maiores, prestações suplementares
de capital, até 10 vezes o capital social.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do pacto actualizado.

Está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 07501528

LUÍS SAMPAIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estradinha, Telões, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1647/010531; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/010531.

Certifico que, por Luís de Oliveira Sampaio, natural da freguesia
de Freixo de Baixo, residente no lugar de Estradinha, freguesia de
Telões, ambas do concelho de Amarante, contribuinte fiscal
n.º 162906722, titular do bilhete de identidade n.º 5949946, emiti-
do em 7 de Setembro de 1992, pelo Arquivo do Porto, casado na
comunhão de adquiridos com Maria Rosa Ribeiro de Freitas Sam-
paio, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Luís Sampaio, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Estradinha, da freguesia de
Telões, concelho de Amarante, com duração por tempo indetermi-
nado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: prestação de serviços de
cozimento de calçado para o seu fabrico.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à quota única, pertencente ao sócio
único Luís.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o único sócio Luís de Oli-
veira Sampaio.

§ 2.º Para obrigar a sociedade, é necessária a assinatura de um ge-
rente.

5.º

§ 1.º A gerência, será ou não remunerada, conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade, para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 07501625

CARRO DE ALUGUER JOAQUIM FARIA, L.DA

Sede: Ponte do Pêgo, Telões, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1646/
010531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010531.

Certifico que entre:
1.º Joaquim de Faria Pereira, viúvo, natural da freguesia de São

Simão, residente no lugar de Ponte de Pêgo, freguesia de Telões, ambas

do concelho de Amarante, contribuinte n.º 158135768, titular do
bilhete de identidade n.º 3611954, emitido em 18 de Novembro de
1996, pelo Arquivo do Porto;

2.ª Maria Emília Pinto Pereira, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Gilberto Ribeiro de Magalhães, natural da Alema-
nha, e residente no referido lugar de Ponte de Pêgo, contribuinte
n.º 201357810, titular do bilhete de identidade n.º 10708787, emiti-
do em 6 de Março de 1997, pelo Arquivo do Porto;

3.º Este, Gilberto Ribeiro de Magalhães, natural da referida fre-
guesia de Telões, residente com a esposa, contribuinte fiscal
n.º 194475557, titular do bilhete de identidade n.º 10428427, emi-
tido em 6 de Março de 1997, pelo Arquivo do Porto, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Carro de Aluguer Joaquim
Faria, L.da, com sede no lugar de Ponte de Pêgo, freguesia de Telões,
concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste na indústria de transportes de passageiros
em carro de aluguer.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de valor
nominal de 1668 euros, do sócio Joaquim Faria e duas de igual valor
nominal de 1666 euros, pertencendo uma a cada um dos outros sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 50 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente, o sócio Joaquim Faria Pereira.
§ 2.º Para obrigar a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-

rente.

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 conce-
dido igual direito, aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias,
pelo menos, desde que a lei não exija outras formalidades de con-
vocação.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223417

ARMÉNIO LIMA, L.DA

Sede: Serrado, Freixo de Cima, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1649/010601; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/010601.

Certifico que entre:
1.º Manuel Arménio Teixeira Lima, número de identificação fis-

cal 200770985, natural da freguesia de Freixo de Cima, deste con-
celho de Amarante, onde reside, no lugar de São Gens, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Maria de Lurdes Oliveira
Magalhães; e

2.ª Esta, Maria de Lurdes Oliveira Magalhães, número de identi-
ficação fiscal 208776036, com as mesmas naturalidade e residência
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do marido, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Arménio Lima, L.da, e vai ter a sua
sede no lugar do Serrado, freguesia de Freixo de Cima, concelho de
Amarante.

2.º

A gerência, poderá livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como
criar sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de represen-
tação social.

3.º

O objecto da sociedade, consiste no comércio a retalho de calçado
efectuado em estabelecimentos especializados e lugares de mercado
estabelecidos (feiras).

4.º

O capital social, já todo realizado em dinheiro, é de 25 000 euros,
pertencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular igual
de 12 500 euros.

5.º

A administração e a representação da sociedade, incumbem aos dois
sócios que, desde já, são nomeados gerentes, vinculando-se a mesma
pela única assinatura de qualquer um deles.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos e sem prejuízo do necessário con-
sentimento da sociedade, esta e depois os sócios, gozam por esta
ordem, do direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
dobro do capital social, mediante deliberação dos sócios, por unani-
midade, em assembleia geral.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nos termos que forem acordados em assembleia geral e votados
por unanimidade.

Está conforme.

1 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 07501510

OURIVESARIA HORÁCIO CARDOSO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 260,
São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 598/
911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502651148; data da
apresentação: 010604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

12 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 07501587

TROVISCASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Troviscais, Lufrei, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1652/010605; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/010605.

Certifico que entre:
1.º Domingos Machado Leite, número de identificação fiscal

202592561, natural da freguesia de Olo, residente no lugar de
Troviscais, freguesia de Lufrei, ambas deste concelho de Amarante,
casado no regime da comunhão de adquiridos, com Ana Maria de
Sampaio Soares Leite;

2.º Manuel Machado Leite, número de identificação fiscal
214381897, solteiro, maior, natural da referida freguesia de Olo, re-
sidente no Edifício Carvalhido, freguesia de São Gonçalo, ambas des-
te concelho;

3.º Carlos Manuel Machado Leite, número de identificação fiscal
211292583, solteiro, maior, natural da dita freguesia de Olo, resi-
dente no aludido edifício do Carvalhido, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TROVISCASA � Construção Civil, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de Troviscais, freguesia de Lufrei, con-
celho de Amarante.

2.º

A gerência poderá livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade é o exercício da construção civil.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 19 952 euros, per-
tencendo ao sócio Domingos Machado Leite, uma quota de valor
nominal singular de 7482 euros e cada um dos restantes sócios, uma
quota de valor nominal singular, de 6235 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade, incumbem aos três só-
cios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela as-
sinatura de qualquer um deles.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos e sem prejuízo do necessário con-
sentimento da sociedade, esta e depois os sócios, gozam por esta
ordem, do direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223433

TÁXI PEIXOTO & MOURA, L.DA

Sede: Parachã, Fridão, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1642/010528; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/010528.

Certifico que entre:
1.º José Fernando da Silva Peixoto Moura, número de identifica-

ção fiscal 154199931, natural da freguesia de Fridão, concelho de
Amarante, onde reside no lugar de Parachã, casado no regime da
comunhão de adquiridos, com Maria Manuela da Costa Moura Pei-
xoto; e

2.ª A referida Maria Manuela da Costa Moura Peixoto, número de
identificação fiscal 195507126, natural da referida freguesia de
Fridão, com o anterior residente, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Peixoto & Moura, L.da, e vai ter
a sua sede no lugar de Parachã, freguesia de Fridão, concelho de
Amarante.
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2.º

A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de consenti-
mento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

O objecto da sociedade é o transporte ocasional de passageiros em
veículos ligeiros.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, perten-
cendo a cada sócio, uma quota do valor nominal singular igual de
2500 euros.

5.º

A gerência da sociedade, incumbe ao sócio José Fernando da Silva
Peixoto Moura, desde já nomeado gerente, vinculando-se a socie-
dade, pela sua assinatura.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos, carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223271

JONI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Sobreiros, São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 351/
860724; identificação de pessoa colectiva n.º 501699511; data da
apresentação: 010523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223220

POLICLÍNICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO
SÃO GONÇALO DE AMARANTE, L.DA

Sede: edifício Cristal Center, Ramos, Telões, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 303/
830214; identificação de pessoa colectiva n.º 501386416; data da
apresentação: 010523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223239

MOMEL � MONTEIRO & MENDES � COMÉRCIO
DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, L.DA

Sede: Fontaínhas, Cepelos, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 541/
901108; identificação de pessoa colectiva n.º 502450800; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 15/010601.

Certifico que, pela inscrição n.º 11, foi feito o registo de aumento
de capital e redenominação em euros.

Quantia do aumento: 100 964 000$, realizado por incorporação das
seguintes reservas e na proporção das suas quotas:

1.º Reservas de reavaliação � 12 077 000$;
2.º Reservas legais � 17 330 000$;
3.º Reservas livres � 71 557 000$.
Disposição alterada: artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais valores
constantes da escrita, é do montante de 2 000 000 euros, pertencendo a
cada sócio, uma quota do valor nominal singular igual de 1 000 000$.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do pacto actualizado.

Está conforme.

11 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 07501501

MEIRELES & VASCONCELOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, sem número, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 570/
910409; identificação de pessoa colectiva n.º 502539658; data da
apresentação: 010607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativa ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223581

CONFECÇÕES BELTI, L.DA

Sede: Pinheiro, Ataíde, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 402/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 501967141; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/010607.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi feito o registo de alteração
parcial de pacto:

Disposição alterada: aditado o § 2.º do artigo 3.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

Ficou arquivado na pasta respectiva, o texto do contrato actualizado.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 12223573

BAIÃO

MONTEIRO BAIÃO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 44/850520;
identificação de pessoa colectiva n.º 501575820; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 1/010606.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13, foi registada a cessação
de funções de gerente, por parte de Paulo Manuel Domingos de
Almeida Ferreira.

Data: 15 de Abril de 2001.
Causa: renúncia.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107588
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AZEVEDO, COSTA & GASPAR � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 362/
010613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010613.

Certifico que entre:
1) Adriano Teixeira de Azevedo, solteiro, maior;
2) Joel Filipe Costa Azevedo, solteiro, maior; e
3) Amâncio Pinto Gaspar, casado com Maria Adelaide Teixeira

Azevedo, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Azevedo, Costa & Gaspar � Socie-
dade de Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Arufe, fregue-
sia de Loivos da Ribeira, concelho de Baião e durará por tempo
indeterminado, a partir desta data.

Por simples deliberação da gerência, podem ser criadas sucursais,
agências, filiais e outras formas de representação social, quando e
onde for considerado necessário ou conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios para ven-
da e por conta de outrém, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim, engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 1670 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Adriano Teixeira de Azevedo, Joel Filipe da Costa Azevedo e
Amâncio Pinto Gaspar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dela, activa e passivamente, ficará a
cargo de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de dois
gerentes.

3 � É expressamente interdito aos gerentes, obrigar a sociedade
em actos, contratos e documentos alheios aos negócios sociais, no-
meadamente, fianças, avais, abonações e letras de favor.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito, mas
a cessão de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento da
sociedade, tendo nesse caso, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
não cedentes, em segundo lugar, direito de preferência.

2 � No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da cessão
será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma judi-

cialmente apreendida.
2 � O preço da amortização será o que for fixado pela assembleia

geral, que nunca poderá ser inferior ao respectivo valor nominal e
será paga em 12 prestações mensais, no prazo de um ano após a sua
fixação.

3 � A sociedade poderá optar, em vez da amortização, por adqui-
rir a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

4 � A deliberação da amortização deverá ser tomada no prazo de
três meses a contar do conhecimento do facto que lhe dá causa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios, prestações suplementares até ao montante global de
10 000 euros e 20 000 euros, na proporção das suas quotas.

Conferi, está conforme.

21 de Junho de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 11107596

PAREDES

BARBOSA & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 401/
900202; identificação de pessoa colectiva n.º 500529191; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/010612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 31 de Maio de 2001, da gerente Augusta
Mafalda Teles Loureiro Teixeira da Silva, por renúncia.

Está conforme.

13 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 14851423

VINCKE, TUBOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1164/
900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502299355; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 4/010613.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a de-
signação do revisor oficial de contas, até final do triénio de 1999-2001:

Revisor oficial de contas: efectivo � João Fernandes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Inês
Maria Bastos Viegas Clare Neves Girão de Almeida; suplente �
Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves.

Data: 5 de Novembro de 2000.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 14851946

TRITACOBRE � METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2376/
961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503758124; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010613.

Certifico que, o capital da sociedade em epígrafe, foi reforçado em
75 000 euros, em dinheiro, e subscrito pelos sócios, em partes iguais,
tendo sido dada nova redacção aos artigos 4.º e 5.º do pacto, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, está
dividido em seis quotas, com os valores e titulares seguintes: Armando
António de Sousa Gomes, três quotas, uma do valor nominal de
37 500 euros, outra do valor nominal de 10 006,01 euros, bens co-
muns e outra do valor nominal de 2493,99 euros, bem próprio; e
Manuel de Sousa Gomes, três quotas, uma do valor nominal de
37 500 euros, outra do valor nominal de 10 006,01 euros, bens co-
muns e outra do valor nominal de 2493,99 euros, bem próprio.

ARTIGO 5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante de 200 000 euros, a
deliberar em assembleia geral.

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

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 14851490

INÁCIO DURVAL MACHADO PINHO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2424/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505491613; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/010613.
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Certifico que, por Inácio Durval Machado Pinho, casado com Maria
Irene Santos Coelho, na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Inácio Durval Machado Pinho,
Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sua sede à Avenida do Padre Manuel
Pinto Preda, Duas Igrejas, Paredes.

2 � Poderá a gerência, mudar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social, consiste no comércio por grosso de combustíveis
líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados; comércio a retalho de
combustíveis para uso doméstico.

3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 15 000 euros,
representado por uma quota pertencente ao sócio.

2 � Nesta data, o sócio realizou 50% da sua entrada em dinheiro,
devendo o restante 50% ser realizado também em dinheiro, no prazo
de um ano a contar desta data.

4.º

O sócio único exerce as competências das assembleias gerais, po-
dendo designadamente, nomear gerentes, pessoas estranhas à socie-
dade.

5.º

A gerência social, será atribuída a quem o sócio único indicar por
simples decisão e será remunerada ou não, conforme decisão do mes-
mo 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 res-

cindir 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 instrumentos.

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.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 14851792

JARDINS DO SOUSA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1941/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504302620; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/010613.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe, em
mais 40 000 000$, em dinheiro, com a emissão de 40 000 novas
acções, cada uma do valor nominal de 1000$; e que foram integral-
mente subscritas pelo accionista Carlos Ferreira de Sousa e, em con-
sequência, foi dada nova redacção ao artigo 4.º do seu contrato, que
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 000$, encon-
tra-se dividido em 50 000 acções, cada uma no valor nominal de 1000$.

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

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 14851784

PORTO � 1.A SECÇÃO

ARTUR VIEIRA DE SOUSA MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 823/720811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500031819; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/
20010327; pasta n.º 2259.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2000.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro 09458964

ALBERTO PAIVA FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 895/900629; identificação de pessoa colectiva
n.º 502373482; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/
20010327; pasta n.º 5333.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada
a sede e aumentado o capital social para 502 373 482 euros, em dinhei-
ro, tendo em consequência sido eliminado o artigo 6.º e alterados os
artigos 1.º, 3.º e 5.º do respectivo contrato de sociedade, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Paiva Freixo, L.da, e tem a sua
sede na Travessa do Rio da Serra, 35, freguesia de Pedroso, do con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
abrir, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 50 000 euros, dividido em
duas quotas iguais, pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto
Gomes Paiva Freixo e Emília Maria da Rocha Santos.

5.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigi-
das prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social. Po-
derão também fazer à sociedade os financiamentos que julgarem ade-
quados, através de uma conta de suprimentos, mediante os juros e nas
condições de reembolso que a assembleia geral deliberar.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299432

INEQUI � INOVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5756/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503977730; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/20010322; pasta n.º 5756.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social para 3 007 230$, tendo o mesmo sido redenominado
para euros e em consequência sido alterado o artigo 4.º do respectivo
contrato de sociedade, que fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 7500 euros cada, per-
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tencentes uma a cada um dos sócios Acácio dos Santos Reboredo e
Maria da Trindade Correia Pereira Reboredo.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660469

ESCAPES DAS DEVESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 470/920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502806745; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 25/20010319; pasta n.º 470.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade:

Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após o aumento de 602 410$, em dinheiro,

subscrito por ambas as sócias, na proporção das suas quotas e a estas
a acrescer ficando cada uma com uma quota de 501 205$.

Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria da Conceição Reis, com 2500 euros;
2) Dina Maria Reis da Conceição, com 2500 euros.

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

Está conforme.

27 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299300

EQUIPE DE EVENTOS � ORGANIZAÇÃO
DE CONGRESSOS E FEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5139/970227; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/20010322; pasta n.º 5139.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi dissolvida
e liquidada, tendo as contas sido aprovadas em 13 de Novembro de 2000.

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660450

TRANSPORTES MAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1719/931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503327492;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20010321; pasta n.º 1719.

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

Sede: deslocada para Rua da Cova da Bela, 182-A, freguesia de
Canidelo, Vila Nova de Gaia.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660485

AZULINVESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8020/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503869015;
número e data da apresentação: 13/20010323; pasta n.º 21 681.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudado o
objecto social, tendo em consequência sido alterado o artigo 2.º do
respectivo contrato, que fica com a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto social consiste na compra e venda de imóveis, ges-
tão de património imobiliário, próprio ou alheio, promoção de ar-
rendamento, administração de condomínios, assim como prestação
de serviços conexos, promoção imobiliária.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660507

CASA ROCHA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 448/890403; identificação de pessoa colectiva
n.º 502133775; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/
20010323; pasta n.º 19 728.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi nomeada
gerente em 8 de Fevereiro de 2001, a sócia Sara Rute da Silva Ro-
cha Barbosa, residente em Rua de São Martinho, 68, 1.º, direito,
Argoncilhe, Santa Maria da Feira; e foi aumentado o capital social
para 5 012 050$, em dinheiro, tendo o mesmo sido redenominado
para euros e em consequência sido alterados os artigos 3.º e 5.º
n.º 1 do respectivo contrato, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, dividido em quatro quotas: duas
no valor nominal de 10 000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Manuel Fausto de Oliveira Rocha e Deolinda Cruz da Silva
Rocha; e duas no valor de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios José Manuel da Silva Rocha e Sara Rute da Silva Rocha
Barbosa.

ARTIGO 5.º

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de veículos automóveis, e a representa-
ção da sociedade em juízo, basta a assinatura de qualquer um dos
gerentes, Manuel Fausto de Oliveira Rocha e Deolinda Cruz da Silva
Rocha, ou ainda a assinatura em conjunto dos outros gerentes.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660493

LECANORTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 250/710507; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 32/20010322; pasta n.º 21 456.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, anteriormente
denominada de LECANORTE � Pré Fabricados de Argila Expan-
dida, L.da, mudou a denominação e objecto social, tendo em
consequência sido alterados os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato
de sociedade, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de LECANORTE � Sociedade de
Construção e Promoção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida
da República, 755, 3.º, sala 35, freguesia de Mafamude, concelho de Vila
Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil de obras publi-
cas e particulares, compra, venda e revenda dos adquiridos para esse
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fim, arrendamento de imóveis e investimentos imobiliários, promo-
ção imobiliária.

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

Está conforme.

4 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660477

GLOBE TRAVEL INTERNACIONAL � ARTIGOS
DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7681/990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504333259;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20010323; pasta n.º 7681.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Manuel Silva dos Reis, por
renúncia, em 15 de Maio de 1999.

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

Está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660523

AURICULAR � COMÉRCIO DE AUXILIARES AUDITIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 405/800703; identificação de pessoa colectiva
n.º 501060847; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 30-31/20010326; pasta n.º 16 816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerentes de Edward Denis Everitt e
Helen Wendy Everitt, por renúncia, por cartas de 26 de Outubro de
2000.

Está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660531

CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. CRISTIANO
DE OLIVEIRA II, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9763/010108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20010326; pasta n.º 9763.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Ginecológica Dr. Cristiano
de Oliveira II, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
das Sete Estrelas, 216, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de
Vila Nova de Gaia.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos de
ginecologia.

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, já realizado.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio que, desde já, é
nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a inter-
venção do gerente.

5.º

1 � O gerente fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

§ 1.º O gerente pode comprar, vender, alienar, ou tomar de arren-
damento quaisquer móveis e imóveis para a sociedade.

§ 2.º Comprar, trocar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos de leasing e ALD.

Está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660558

MANUEL OLIVEIRA RAMOS � ARTEFACTOS
DE MADEIRA E CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 555; identificação de pessoa colectiva n.º 502036869; ins-
crições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 24-25/
001229; pasta n.º 6685.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital com
18 111 260$80, em dinheiro, subscrito quanto a 10 800 920$, pelo sócio
Manuel Oliveira, 5 659 644$, pela sócia Maria Alzira e 824 848$40,
por cada um dos sócios Mário Manuel e Maria Manuel.

Mais certifico que, após redenominação do capital, foram altera-
dos os artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
230 002 euros, dividido em quatro quotas: dele pertencente ao sócio
Manuel Oliveira Ramos, uma quota de 137 179 euros; à sócia Maria
Alzira Freitas Correia Ramos, uma quota de 71 875 euros; ao sócio
Mário Manuel Correia Ramos, uma quota de 10 474 euros; e à sócia
Maria Manuel Correia Ramos, uma quota de 10 474 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não, com-
pete ao sócio Manuel Oliveira Ramos, bem como aos gerentes que,
em assembleia geral, venham a ser nomeados de entre os sócios, ou
estranhos à sociedade.

§ 1.º A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura conjunta do gerente Manuel Oliveira Ramos, com
a de qualquer outro gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência
poderá: comprar, vender e permutar veículos automóveis.

Certifico ainda que foi designado gerente, Rui Pedro da Silva
Pereira Vieira, casado.

Data: 5 de Dezembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

18 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12610712

JBM � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE ELECTRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1532/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503065811;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20010326; pasta n.º 1532.

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

Sede: deslocada para a Rua da Igreja, 196, G, Seixezelo, Vila Nova
de Gaia.

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

Está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660566



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 161 � 13 de Julho de 200115 032-(58)

GOLDAM � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 7650/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504575090; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 22/20010326; pasta n.º 7650.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede, objecto e aumentado o capital social para 5 012 050$, em di-
nheiro, tendo o mesmo sido redenominado para euros e em conse-
quência sido alterados os artigos 2.º, 3.º (corpo), 4.º e 5.º do respec-
tivo contrato de sociedade, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a actividade de comércio a retalho de relógios e de
artigos de ourivesaria, compreendendo a sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º
(corpo)

A sede social é na Rua de D. Leonor Teles, 92 e 96, freguesia de
Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Ale-
xandre Ferreira Pereira e Augusta Cardoso Ferreira Pereira.

ARTIGO 5.º

Naquele capital participam os dois sócios Alexandre Ferreira Pe-
reira e Augusta Cardoso Ferreira Pereira, por igual, cada um com uma
quota de 12 500 euros, quotas estas totalmente representadas por
dinheiro e já realizadas a favor da sociedade na sua totalidade.

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

Está conforme.

6 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 12660574

CAFÉ LABIRINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 799/780515; identificação de pessoa colectiva n.º 500592349;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 37-38/20010427; pasta n.º 9845.

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

Cessação de funções de gerentes de José Carlos Pinto Correia de
Abreu e Luís da Silva Trindade, por renúncia.

Data: 31 de Outubro de 2000.
Designação de gerentes:
Nomeados: Adriano da Silva Vieira, solteiro, maior, residente na Rua

do Campinho, 29, 4.º, direito, F, Porto e José Delfim Silva de Sousa.

Está conforme.

6 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299408

DIAS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 480/840220; identificação de pessoa colectiva
n.º 501611495; números e data das apresentações: 39-40/
20010327; pasta n.º 17 080.

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

Cessação de funções de gerente de Célia da Conceição Magalhães
da Silva, por renúncia.

Data: 31 de Março de 2000.
Designação de gerente:
Nomeado: Adriano da Silva Vieira, solteiro, maior, residente na Rua

do Campinho, 29, 4.º, direito, F, Porto.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

6 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299416

JORGE PINHO TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 793/900129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502279052; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 46/
20010327; pasta n.º 987.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, em dinheiro, subscrito pelos
sócios, tendo o capital social sido redenominado para euros e em
consequência alterado o artigo 3.º do respectivo contrato de socie-
dade, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Eduardo Jorge Moreira Pinho; e a outra de
1250 euros, pertencente à sócia Maria Idalina Vilhena Robalo Lis-
boa Pinho.

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

Está conforme.

6 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299424

RESTAURANTE E MARISQUEIRA ORLA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 205; identificação de pessoa colectiva n.º 502361557; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
001115; pasta n.º 3062.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Joaquim Jorge Fonseca Rocha,
por renúncia.

Data: 15 de Março de 1999.

É o que cumpre certificar.

20 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10225994

ECOPRISMA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9421/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505078813; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 12/20010327; pasta n.º 9421.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 5 212 532$, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, tendo o mesmo capital social sido redenominado
para euros e em consequência alterado o n.º 1 do artigo 3.º do respec-
tivo contrato de sociedade, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, todo em dinheiro e inteiramente liberado, é
de 26 000 euros, e corresponde à soma duas quotas: sendo de
19 500 euros, a quota pertencente à sócia Maria de Lurdes Paiva
Salzedas; e de 6500 euros, a quota pertencente ao sócio Carlos Fer-
nando Martins de Pinho.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299475

GRANJO & GRANJO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6034/971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504028170;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 13 de Julho de 2001 15 032-(59)

inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20010327; pas-
ta n.º 6034.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 10 024 100$, em dinheiro, pelos sócios,
tendo o mesmo sido redenominado para euros e em consequência
alterado o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade, que fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
25 000 euros, a cada um dos sócios Augusto Manuel dos Anjos Granjo
e Ana Maria Gomes Batalha Granjo.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299467

FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 889/930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502909153;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/20010316; pas-
ta n.º 889.

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

Alteração do contrato de sociedade:
Artigo alterado: 5.º
Capital: 1 002 410$, após o aumento de 2410$, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios em partes iguais e a acrescer às respectivas
quotas, que passam a ser de 501 205$.

Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Marcelo dos Santos Gonçalves, com 2500 euros; e
2) Isabel Maria Ferreira Gonçalves, com 2500 euros.

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

Está conforme.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299211

A CENTRAL DO CORVO � MÁQUINAS,
FERRAMENTAS E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 650/890502; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151056; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 26/
20010316; pasta n.º 19 005.

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

Alteração do contrato de sociedade:
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o aumento de 2410$, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios na proporção das suas quotas e a estas a
acrescer que passam a ser de 501 205$ cada uma.

Capital redenominado: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António José da Costa Santos, com 2500 euros;
2) Luzia Silvéria dos Santos Zenha, cm 2500 euros.

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

Está conforme.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299220

DOURO � ATLÂNTICO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9/920206; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 31 e 32/20010316; pas-
ta n.º 9.

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

Cessação de funções de Pedro António Aller Roman, dos cargos de
vogal do concelho de administração e administrador-delegado, por
renúncia.

Data: 9 de Fevereiro de 2001.
Designação de Francisco Javier Alonso Lopez, solteiro, maior,

residente em Calle Julio Caro Baroga, 116, Madrid, Espanha, para
o cargo de vogal do conselho de administração e administrador-de-
legado.

Data: 9 de Fevereiro de 2001.

Está conforme.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299238

ZAZOO � SUPER MERCADO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8048/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504573250;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20010316; pas-
ta n.º 8048.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade, tendo sido dada nova redacção ao artigo 5.º
do respectivo contrato, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade, fica afecta a ambos os sócios, desde
já, designados gerentes.

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

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

Está conforme.

27 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299270

TECNODIAMETRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE CILINDROS PARA GRAVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7907/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504745123;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20010316; pasta
n.º 7907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 25 000 euros, em dinheiro, tendo em con-
sequência sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º do respectivo contrato,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma com
o valor nominal de 20 000 euros,  pertencente à sócia
TECNOGRAVURA � Gravuras Metálicas, L.da; e outra com o
valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Salomão Oliveira Martins.

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

Está conforme.

27 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299289
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ENERFIN � SOCIEDADE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 852/901001; identificação de pessoa colectiva
n.º 502421662; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/20010316; pasta n.º 4772.

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

Sede: deslocada para a Rua do Bolhão, 36, 1.º, Porto.

Está conforme.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299297

PORTOTEL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
E GESTÃO DE HOTÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 490/830202; identificação de pessoa colectiva
n.º 501405003; inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 24/
20010315.

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

Aquisição tendente ao domínio total a favor de AMORIM �
Hotéis e Serviços, S. G. P. S., S. A., com sede em lugar de Mela-
das, freguesia de Mozelos, Santa Maria da Feira, de 117 408 acções,
tituladas ao portador, de valor nominal de 1000$ cada uma.

Está conforme.

24 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299181

AREAL EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 311/841205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501523375; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 5/
20010319; pasta n.º 8450.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma foi
transformada em sociedade anónima, cujo contrato passa a ser o
seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Areal Editores, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida da Boavista, 1471, rés-do-chão,
loja 10, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto, podendo
ser transferida nos termos da lei, por deliberação do conselho de ad-
ministração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria gráfica e de
material didáctico e a actividade editorial, bem como o comércio de
livraria, papelaria e material didáctico.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedade, de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais e em
sociedades de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-

plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e warrants

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 60 000 000$, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 60 000 acções ordinárias, cada uma
com o valor nominal de 1000$.

2 � O capital poderá ser elevado até 100 000 000$, por uma ou
mais vezes, por deliberação do conselho de administração, que fi-
xará nos termos legais, as condições de subscrição e as categorias
de acções a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 ac-
ções.

3 � Os títulos são assinados pelo administrador único ou por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser de chancela, por
eles autorizada ou por igual número de mandatários da sociedade, para
o efeito designados.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,
que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não
de um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo
sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio
de remição.

5 � No caos de incumprimento da obrigação da remição, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar na deliberação de emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

7 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do conselho de administração, aplicando-se-lhe com
as necessárias adaptações o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do presente
artigo.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis, em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição
de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração,
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no núme-
ro anterior, deverão ser já existentes as categorias especiais de ac-
ções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo anterior.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto de três, cinco, sete ou nove
membros eleitos em assembleia geral, designando esta ou o respec-
tivo conselho o seu presidente.

2 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros, o presidente, bem como, se o entender um ou mais admi-
nistradores delegados ou uma comissão executiva a quem delegará
os poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atri-
buir-lhe.

3 � Competirá ao conselho de administração, regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas e grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% e menos de 20% do
capital social.
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2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para cada cargo a preencher.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação

incide sobre o conjunto destas listas.
5 � O disposto nos números anteriores só será aplicável se a

sociedade for considerada de subscrição pública, concessionária do
Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, in-
cluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades nos termos do artigo 5.º do contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;
g) Deliberar a emissão de warrants;
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,

para exercício de cargos sociais noutras empresas.
i) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja ti-

tular de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.

ARTIGO 12.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) O administrador único ou dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade, no exercí-

cio do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado pelo conselho de administração ou por qualquer adminis-
trador com poderes para o designar.

2 � Os documentos de mero expediente, poderão ser assinados por
um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 13.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos.
4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões

do conselho por outro administrador, mediante carta que explicitando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 15.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abrigo
das regras especiais, consignadas no artigo 11.º, proceder-se-á à eleição.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração, caucionarão o exercí-
cio do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral que

os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legal-
mente exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 17.º

Quando a sociedade for gerida por um administrador único, apli-
cam-se com as necessárias adaptações, as regras prescritas para o
conselho de administração.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único sendo
eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do fiscal único são as que são especificadas na lei
e as que ficam consagradas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas;

b) Registado em seu nome, nos livros da sociedade ou deposita-
dos em instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea c) do número anterior, têm de ser comprovados por
carta emitida pela respectiva instituição que dê entrada na sociedade,
pelo menos, oito dias antes da data da sua realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia, se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral, por escrito até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 � A presença nas assembleias gerais, de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende de autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 21.º

A cada grupo de 100 acções, corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 22.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares, poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral, por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que,
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião, desde
que se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores
de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 24.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou compe-
tências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 25.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente ou a requerimento de
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accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 26.º

1 � A remuneração dos membros do conselho de administração
será fixada pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 27.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais, durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 28.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aos resultados líquidos, evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais, deduzidas as importâncias necessárias à forma-
ção ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a apli-
cação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 30.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do fiscal
único, poderá fazer adiantamentos aos accionistas sobre lucros no
decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado, total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 32.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento ou, na falta de tal disposição, pro-
porcionalmente, ao período que mediar entre o último dia do período
de subscrição das acções e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 33.º

Em caso de aumento de capital social, por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções, respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes, sendo pois, atribuídas ao accionista ac-
ções da espécie por ele detida.

Está conforme.

26 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gi-
gante Pinheiro. 10299319

OFCAR AUTO COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7571/990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504541170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 14 e 16/20010319; pasta n.º 7571.

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

Cessação de funções de gerente de Daniel Alexandre da Silva Men-
donça Martins, por renúncia.

Data: 6 de Janeiro de 2000.
Cessação de funções de gerentes de António José Barbosa Carva-

lho e Miguel Alexandre Teixeira Almeida Amorim, por renúncia.
Data: 6 de Janeiro de 2000.
Designação de gerente:
Gerente nomeado: José Miguel Moreira Nogueira, solteiro, maior,

residente na Rua de Rui Barbosa, 43, 1.º, esquerdo, Porto.
Data: 6 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

28 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299327

BPN CRÉDITUS � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7604/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504580159;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/2010319; pasta
n.º 7604.

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

Designação de membros do conselho de administração, para alarga-
mento do número de vagas, para o mandato em curso de 1999-2001:

João José Brás Abrantes, casado, residente na Rua de Diu, 30, Caxias,
Paço de Arcos, Oeiras; Carlos Mário de Viana Leitão Rito, casado,
residente na Rua do Conselheiro Lopo Vaz, lote D, 2.º, B, Lisboa;
Pedro Miguel Gavião Nogueira Baptista Ramos, casado, residente em
Avenida de Roma, 61, 6.º, direito, Lisboa; e, Maria da Fátima Pinto
Vaqueiro, solteira, maior, residente na Rua do Professor Mota Pinto,
29, rés-do-chão, Porto.

Data da deliberação: 16 de Março de 2001.

Está conforme.

28 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299335

SILARTE � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 276/850923; identificação de pessoa colectiva
n.º 501554882; número e data da apresentação: 13/20010320;
pasta n.º 19 551.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, tendo o mesmo sido
redenominado para euros e em consequência alterados os artigos 3.º
e 6.º do respectivo contrato que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel Ferreira da Silva e José Manuel Carvalho da Silva.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um sócio
gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá comprar ou vender bens móveis.

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

Está conforme.

29 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299343

JOFRACA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5610/970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503929034;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 17 e 19/20010320; pasta n.º 5610.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi registada
a cessação de funções de gerente de João Manuel Oliveira Aguiar, por
renúncia, em 27 de Abril de 2000.

Certifico ainda que, mudou a sede, tendo em consequência sido al-
terados os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOFRACA � Sociedade de Cons-
truções, L.da, tem a sua sede na Rua da Gema, 5, freguesia de Pedroso,
deste concelho.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 525 000$
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alberto
de Oliveira Aguiar e Francisco José Matos Aguiar.

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

Está conforme.

29 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299378

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TORJOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1061/930304; identificação de pessoa colectiva n.º 502955180;
inscrição n.º 13; números e data das apresentações: 25 e 26/
20010320; pasta n.º 1061.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi muda a sede, o
objecto e aumentado o capital social para 20 048 200$, em dinheiro, tendo
o mesmo sido redenominado para euros e em consequência alterados os
artigos 1.º, 2.º e 3.º do respectivo contrato de sociedade que ficam com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Empreendimentos Imobiliários
Torjol, L.da, com sede na Rua da Guarda, 1091, freguesia de Grijó, concelho
de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em operações sobre imóveis, construção,
compra e venda de edifícios e revenda dos adquiridos para esse fim, cons-
trução e comercialização de loteamentos, arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 50 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Luís Oliveira Ferreira e
António Valter Ferreira Torres.

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

Está conforme.

29 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299351

TÉCNIQUEIMA � CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS
TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4518/960812; identificação de pessoa colectiva n.º 503706604;
inscrição n.º 4518; número e data da apresentação: 31/20010321;
pasta n.º 4518.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 17 542 175$, após o aumento de
16 342 175$, em dinheiro, subscrito por todos os sócios, tendo o
mesmo sido redenominado para euros e em consequência sido alte-
rado o artigo 3.º do respectivo contrato que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
87 500 euros, e é formado por quatro quotas: uma de 35 000 euros,
pertencente à sócia Glória Pereira Abreu Soares Pinheiro; e três do
valor nominal de 17 500 euros cada uma, pertencentes a cada um dos
sócios Manuel Fernando Rodrigues Leite, Rui Manuel Valentim de Pina
e Amadeu António da Silva Vasconcelos.

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

Está conforme.

30 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299386

ARTUR NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 963/830527; identificação de pessoa colectiva
n.º 501396047; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 24 e 25/20010321; pas-
ta n.º 128.

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

Cessação de funções de gerente de Artur dos Santos Ferreira No-
bre, por óbito, em 23 de Dezembro de 2000.

Designação de gerente:
Gerente nomeada: Maria de Fátima Gomes de Sousa Nobre, viúva,

residente na Rua do Capitão Carrilho, 158, Arcozelo, Vila Nova de
Gaia.

Data: 2 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

31 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300724

ARMANDO SALGADO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 370; identificação de pessoa colectiva n.º 501685871; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/20010321; pasta
n.º 19 474.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2000.

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

Está conforme.

2 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300740

EMIBRA � PUBLICIDADE E CONSULTADORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 504/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502505117;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 40/20010321;
pasta n.º 19 871.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 1 222 940$, em dinheiro, tendo o mesmo
capital sido redenominado para euros e em consequência alterados
os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato de sociedade que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 6100 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do valor nomi-
nal de 4490 euros, pertencente à sócia Ângela Paula Fernandes da
Fonseca Brandão; e uma do valor nominal de 1610 euros, pertencen-
te ao sócio Emídio de Jesus do Carmo Brandão.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Emídio de Jesus do Carmo Brandão, ficando a sociedade
vinculada com a sua assinatura

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

Está conforme.

2 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300732
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NEVES, PINTO & PINTO, EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2222/940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503206059;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 17/20010322; pasta
n.º 2222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º e 4.º do
contrato de sociedade que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Neves, Pinto & Pinto � Empreendi-
mentos Hoteleiros, L.da, e tem a sua sede na Rua do Crasto, 105,
freguesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Alexandre Pinto
Dias, e ao não sócio Manuel Pereira Pinto, casado, residente na Rua
de Medeiros, freguesia de Valadares, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Para representar e obrigar validamente a sociedade em todos
os seus actos e contratos é obrigatória a assinatura de dois gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, avales e responsabilidades semelhantes.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300767

GUIMARÃES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9054/000608; identificação de pessoa colectiva n.º 504884085;
inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 17/20010403 e 19 e 20/20010322; pasta n.º 9054.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Jorge Fernando Fernandes
Rodrigues, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.

Mais certifico que, a sociedade em epígrafe, anteriormente deno-
minada Guimarães, Sousa & Rodrigues, L.da, mudou a firma, tendo
em consequência o corpo do artigo 1.º do respectivo contrato, ficado
com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Guimarães & Sousa, L.da, com sede na
Rua do Alto da Cimalha, 5, freguesia de Sandim, concelho de Vila
Nova de Gaia.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300791

VOGA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 862/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502910208; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 42/20010322; pasta n.º 862.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumentado o
capital social para 2 004 820$, em dinheiro, tendo o mesmo sido
redenominado para euros e em consequência alterados os artigos 3.º e 4.º
do respectivo contrato de sociedade que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita social, é de 10 000 euros, e corresponde à

soma de quatro quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios João
Paulo Farinha e Figueiredo, Nuno Miguel de Farinha e Figueiredo,
Armando Rodrigues da Silva Figueiredo e Preciosa Dias Cordas Fari-
nha Figueiredo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou mais sócios no-
meados em assembleia geral, e desde já ao sócio Armando Rodrigues
da Silva Figueiredo.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente, basta a assinatura do sócio gerente Armando Rodri-
gues da Silva Figueiredo, ou duas dos outros gerentes nomeados em
assembleia geral.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerência
poderá comprar e vender quaisquer bens, efectuar contratos de loca-
ção de qualquer tipo, contrair empréstimos de quaisquer montantes,
dando de garantia quaisquer bens da sociedade, tomar ou dar de arren-
damento quaisquer prédios e dar ou tomar de trespasse ou locação
quaisquer estabelecimentos.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300775

FORNORDE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 1359/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502634200; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20010322; pasta n.º 10 851.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social para 250 000 000$, após o aumento de 175 000 000$,
subscrito por todos os sócios, tendo em consequência sido alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade que ficam com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 250 000 000$, dividido em três quotas: sendo uma de
122 500 000$, da sócia Fornord, S. A.; e duas de 63 750 000$, sendo
uma de cada um dos sócios Jaime Manuel Almeida Rocha e Álva-
ro Manuel da Silva Marques Rola.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300783

OPÇÃO CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2720/941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503322555; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 11/20010327; pasta n.º 2720.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299459

JORMA � REPARAÇÃO E RECONSTRUÇÃO
DE MÁQUINAS E APARELHOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 621/881004; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501592717; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/
20010327; pasta n.º 21 126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 20 000 000$, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, tendo em consequência, sido alterado o artigo 4.º do
respectivo contrato e aditado um novo artigo que passa a ser o 10.º,
cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de 480 000$ e uma do valor nominal de 18 020 000$, ambas per-
tencendo ao sócio David José Mesquita Machado; e uma do valor
nominal de 1 000 000$, pertencente à sócia Arminda Maria Martins
Machado.

ARTIGO 10.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5 vezes o capital social.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299440

DE TUDO UM POUCO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503872040; inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 48 e 49/20010427; pasta n.º 5270.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 1 202 892$, em dinheiro, subscrito por
ambos os sócios, tendo o mesmo sido redenominado para euros e em
consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contra-
to de sociedade, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 3000 euros, uma de cada um dos sócios Maria
Manuela Figueiredo de Oliveira Freitas e Alcino Roberto Coelho de
Freitas.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10297642

ARTUR DA COSTA LEITE & C.A

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 257/600226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500567360; inscrição n.º 4; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/20010328; pasta n.º 21 155.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social para 1 002 410$, em dinheiro, tendo o mesmo
sido redenominado para euros e em consequência sido alterados os
artigos 4.º e 5.º (corpo) do respectivo contrato que ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em dois quinhões: sendo um do valor nominal de

4000 euros, pertencente ao sócio Joaquim António Lamelas da Silva;
e outro do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Cristina Oliveira Lamelas Gomes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, fica a cargo de ambos os sócios, já no-
meados gerentes, sendo bastante a assinatura de um gerente para vin-
cular a sociedade em todos os seus actos e contratos, gerência que
será não remunerada quanto à gerente Maria Cristina Oliveira
Lamelas Gomes.

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

Está conforme.

9 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299548

DELFIM RIBEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 402/850113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501353003; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 32; número e
data da apresentação: 6/20010326; pasta n.º 2344.

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

Cessação de funções de gerente de Manuel Augusto Cepeda, por
renúncia.

Data: 16 de Março de 2001.

Está conforme.

5 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12660540

CARAMBOLA � PRODUÇÃO AUDIO-VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 080/20010321; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 45/20010322; pasta n.º 10 080.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARAMBOLA � Produção Audio-
Visual, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do 15 de Novembro, 47, da
freguesia de Cedofeita, do concelho do Porto.

§ 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 outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na produção e pós-produção de áudio-visual.
Produção e gestão de animação cultural e recreativa. Aluguer de equi-
pamento para produção áudio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao só-
cio Paulo Alexandre de Sousa Dias Gomes Ferreira; e duas de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos José Freitas
Borges de Araújo e Raquel Pinto Borges de Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Paulo
Alexandre de Sousa Dias Gomes Ferreira e Carlos José Freitas Borges
de Araújo, que desde já são nomeadas gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade.
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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 regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios 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 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10297634

DESEIRO � EQUIPAMENTOS DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 081/20010322; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 46/20010322; pasta n.º 10 081.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DESEIRO � Equipamentos de
Interiores, L.da, com sede na Rua da Senhora da Luz, 221, 1.º, direito,
freguesia de Foz de Douro, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em serviços de apoio às relações públi-
cas, à gestão, à prospecção e informação comercial, actividades de
agência de comércio e comércio por grosso de produtos diversos,
nomeadamente artigos de mobiliário, de decoração e acessórios para
a indústria. Prestação de serviços de equipamentos de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5500 euros, e dele pertence uma quota de valor nominal

de 2750 euros, ao sócio José António Santos Castro; e outra no va-
lor nominal de 2750 euros, à sócia Maria Carmen Redondo Neira.

2 � Poderão ser realizadas prestações suplementares de capital,
até ao montante global de 25 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio José António
Santos Castro que, desde já, fica nomeado gerente.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos geren-
tes será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

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 seguida
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedem herdeiros legi-

timários;
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 ba-
lanço 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.

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10300759

FERNANDO JORGE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9990/010305; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010320; pasta n.º 9990.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Jorge Oliveira, L.da, com sede
na Rua de Vale do Mendo, 210, A, freguesia de Canidelo, concelho de
Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em publicidade, audiovisuais, multimédia,
comércio electrónico e actividades conexas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 161 � 13 de Julho de 2001 15 032-(67)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, está dividido em três quotas: duas iguais do valor nominal de
2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Miguel da
Rocha Ferreira e Fernando Jorge Campos Nunes de Oliveira; e uma
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Inácio de Sousa
Ribeiro.

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 a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes.

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os 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.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital social.

Está conforme.

29 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299360

RICON & RIBEIRO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 560/910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502512172;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 34/20010312; pas-
ta n.º 19 624.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede, aumentado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, em
dinheiro, tendo o mesmo sido redenominado para euros e em conse-
quência alterados os artigos 1.º, 3.º e n.os 1 e 3 do 5.º do respectivo
contrato de sociedade que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricon & Ribeiro, Arquitectos, L.da, com
sede na Rua do Dr. Manuel Laranjeira, 93, 1.º direito, traseiras, fre-
guesia de Paranhos, do concelho do Porto, podendo a gerência mudar
a sede social, dentro do concelho ou de concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em quatro quotas: duas iguais do valor nominal de
2375 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Clemente
Beira Peres Ricon de Oliveira e Jorge Franklim Teixeira Ribeiro; e
duas iguais do valor nominal de 125 euros, pertencentes uma a cada
uma das sócias Lúcia Celeste Teixeira Pinto Peres Ricon e Délia
Barreira dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social fica a cargo dos sócios José Clemente Beira
Peres Ricon de Oliveira e Jorge Franklim Teixeira Ribeiro, já no-
meados gerentes.

3 � Basta a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos inerentes ao seu objecto social, nomeadamente para
a movimentação de contas bancárias e assinaturas de cheques.

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

Está conforme.

20 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10297979

APOR � AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6526/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504136267;
número e data da apresentação: 396/20010427; pasta n.º 6526.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296557

BRAPA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 534/880915; identificação de pessoa colectiva
n.º 502034920; número e data da apresentação: 562/20010522;
pasta n.º 3304.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628450

INDULATEX � INDÚSTRIA DE ADESIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7359/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 503181668;
número e data da apresentação 581/20010523; pasta n.º 7359.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
à prestação de contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737992

FERNANDO MACHADO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7466/270520; identificação de pessoa colectiva n.º 500112525;
número e data da apresentação: 585/20010523; pasta n.º 5677.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12738000

ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3608/190830; identificação de pessoa colectiva n.º 500533288;
número e data da apresentação: 576/20010523; pasta n.º 10 500.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12683795
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ABEL MORAIS CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 368/771202; identificação de pessoa colectiva n.º 500714738;
número e data da apresentação: 575/20010523; pasta n.º 19 019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628468

FJ SEGUROS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3361/950705; identificação de pessoa colectiva n.º 503453900;
número e data da apresentação: 573/20010523; pasta n.º 3361.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296220

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA QUINTA DA FUNDEGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4996/970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503806188;
número e data da apresentação: 580/20010523; pasta n.º 4996.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296239

SALVADOR CAETANO � ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6886/980727; identificação de pessoa colectiva n.º 504241729;
número e data da apresentação: 579/20010523; pasta n.º 6886.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296247

GASPE � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 108/
901108; identificação de pessoa colectiva n.º 501872973; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 8/20010424; pasta n.º 13 690.

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

Designação de gerente:
Gerente nomeada: Maria de Lurdes da Silva Vale, casada, residente

na Avenida de Antunes Guimarães, 79, 2.º, Porto.
Data da deliberação: 2 de Abril de 2001.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553880

ALEPAC � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 764/910422; identificação de pessoa colectiva n.º 502541377;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20010424; pasta
n.º 21 517.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Março de 2001.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553871

MARQUES & SEIFERT � TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4284-A/960603; identificação de pessoa colectiva
n.º 503123412; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 28/20010424; pasta n.º 4284-A.

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

Sede: deslocada para a Rua da Travessa Chãos Velhos, 205, fregue-
sia de Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553863

ESFINGE � CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5325/950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503334774;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20010424; pasta n.º 21 365.

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

Sede: deslocada para a Praceta de D. Nuno Álvares Pereira, 20, 2.º,
sala BT, Matosinhos.

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553855

CONSTRUÇÕES J. A. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 180/20010423; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 19/20010423; pasta n.º 10 180.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede, tendo em consequência sido alterado o artigo 1.º do respectivo
contrato que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções J. A. S., L.da, e tem a
sua sede na Rua de Pinho Leal, 411, freguesia de Aldoar, da cida-
de e concelho do Porto, sede que por decisão da gerência, pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

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

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553847
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CONVERGE � PRODUÇÕES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 823/541125; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 3/20010423; pasta n.º 9188.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
denominação e objecto, tendo em consequência sido alterados os arti-
gos 1.º e 3.º (corpo) do respectivo contrato de sociedade que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma MULTITEMA � Produções Gráfi-
cas, S. A.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade indus-
trial de artes gráficas.

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

Está conforme.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553899

DIAS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4025/960222; número e data da apresentação: 330/20010406;
pasta n.º 4025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553944

ILUDE � ILUMINAÇÃO DECORATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5406/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503890480;
número e data da apresentação: 325/20010405; pasta n.º 5406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553936

OPÇÃO CASA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2720/941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503322555;
números das apresentações: 320 e 321; pasta n.º 2720.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas aos anos de 1999 e 2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553928

NELSON BRAGA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1581/930927; identificação de pessoa colectiva n.º 502749008;

inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/20010420; pas-
ta n.º 1581.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede, e redenominado o capital social para euros, tendo o mesmo sido
aumentado para 50 000 euros e em consequência sido alterados os
artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato que ficam com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Nelson Braga � Sociedade
de Construções e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova
do Curral, 183, freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 25 000 eu-
ros, uma de cada um dos sócios Nelson Guedes Braga e Rosa Ma-
nuela Ferreira Martins Braga.

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

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553820

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. JOSÉ CARLOS AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5240/970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503851957;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20010420; pas-
ta n.º 5240.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi mudada a
sede e aumentado o capital social para 1 002 410$, tendo o mesmo
sido redenominado para euros e em consequência alterados os arti-
gos 1.º n.º 1 e 3.º do respectivo contrato que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Clínica Pediátrica Dr. José Carlos
Areias, L.da, e a sua sede na Rua de Helena Vieira da Silva, 374, en-
trada 7, - 1, direito, da freguesia de Leça da Palmeira, do concelho de
Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro e inteiramente liberado, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo de 2500 eu-
ros, a quota pertencente a cada um dos sócios José Carlos Neves da
Cunha Areias e Maria Emília Torres Eckenroth Guimarães Areias.

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

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553812

BAGULHO & LAPA � INVESTIMENTO E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4793/961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503766771;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/20010420; pasta n.º 4793.

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

Cessação de funções de gerente de Fernando Quaresma Esteves
Bagulho, por renúncia, em 3 de Abril de 2001.

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553790
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DETALHES PARA CASA � DECORAÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 7655/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504632752; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 31/20010420; pasta n.º 7655.

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

Designação de gerentes:
Gerentes nomeados: José António Cobas Gonzalez, casado, residente na Rua

da Rosalía de Castro, 57, 9-A, Vigo, Espanha; e Marta Castro Montenegro,
casada, residente em Paseo de La Habana, 71, Madrid, Espanha.

Data da deliberação: 29 de Março de 2001.

Está conforme.

2 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553782

MAEL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 903/860213; identificação de pessoa colectiva n.º 501582398;
número e data da apresentação: PC-353/20010417; pasta n.º 14 591.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553774

ACROTÉRIO � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 041/20010315; identificação de pessoa colectiva
n.º 505323303; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 3 e 4/20010419; pasta n.º 10 041.

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

Cessação de funções de administrador único, de Luís António Ve-
lho Cabral, por renúncia.

Data: 27 de Março de 2001.
Designação de administrador:
Administrador designado: Joaquim Adelino Pereira da Mota, casado,

residente na Rua do Tenente Valadim, 252, habitação 63, Porto, em
27 de Março de 2001, para preenchimento de vaga.

Está conforme.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299726

CAFÉ PORTUGUÊS SUAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1914/940201; identificação de pessoa colectiva n.º 503206210;
data: 329; pasta n.º 1914.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553766

DIAS, MIRANDA & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 947/800303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500978245; data: 328; pasta n.º 2211.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553731

LINITÁLIA � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 846/890607; identificação de pessoa colectiva
n.º 502173165; data: 322/010405; pasta n.º 1367.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553723

AUTO LEVERENSE � ESTAÇÃO DE SERVIÇO � MECÂNICA
ELECTRICIDADE E SERVIÇO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1733/931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503111767;
data: 326 e 327/010405; pasta n.º 1733.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999 e 2000.

É o que cumpre certificar.

3 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553715

DHARMA � GESTÃO E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3591/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503508942;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/010419; pasta
n.º 3591.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi transformada
em sociedade anónima tendo em consequência ficado a reger-se pelo
seguinte contrato:

Mais certifico que designados os seguintes membros dos órgãos
sociais para o quadriénio 2001/2004, em 18 de Abril de 2001.

Administrador único. Manuel de Jesus Albino Rodrigues, casado,
residente em Podence, Macedo de Cavaleiros;

Fiscal único: Fernando José Peixinho Araújo Rodrigues, casado,
Revisor Oficial de Contas, com domicílio em Rua Dr. Francisco
Felgueiras, 27, Bragança;

Suplente: Jorge Silva, Oliveira e Silva, V. Campos, ª Neto & J.
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Rodrigues Neto, Revisor Oficial de Contas, com domi-
cílio em Rua Mário Sacramento, Edifício Veneza, 8.º, AZ, Aveiro.

Documento complementar organizado nos termos do artigo 64.º, n.º 2,
do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de sociedade anónima e a denomina-
ção de DHARMA � Gestão e Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
na Rua do Campo Alegre, 752/754, Porto.

2 � O conselho de administração por deliberação tomada por
unanimidade, ou o administrador único, pode, transferir a sede so-
cial para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, ou criar agências, sucursais, filiais ou outras formas locais de
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representação, nos termos previstos na lei, independentemente de delibe-
ração dos accionistas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a administração, gestão de bens
imóveis, próprios e alheios, gestão de participações noutras socieda-
des, arrendamento de explorações agrícolas e comércio dos seus produ-
tos e o exercício de actividade de hotelaria, restaurantes e similares.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado pelos ac-
cionistas é de 10 000 000$ e é representado por 10 000 acções com
o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � As acções incorporam-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 � Os títulos representativos das acções são nominativos ao por-
tador, registados ou não, escriturais, de acordo com deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas ou qualquer um deles pode prover a sociedade com
prestações acessórias, gratuitas, de capital, sob a forma de entregas em
dinheiro, títulos de crédito e acções, mediante deliberação prévia da
assembleia geral, que estabelecerá os respectivos termos e condições.

2 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações, incluindo as convertíveis em acções
ordinárias, tituladas ou escriturais, cabendo à assembleia geral a fixa-
ção das respectivas condições.

ARTIGO 6.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração ou administrador único, e o conselho fiscal ou fiscal
único, conforme for deliberado pela assembleia geral.

2 � Os órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral por manda-
tos que podem ir de um ano até ao limite máximo de 4 anos civis.

3 � As remunerações dos órgãos sociais serão fixadas por uma
comissão a ser eleita pela assembleia geral, podendo consistir em
participação nos lucros da sociedade até 30%, ou outros benefícios.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
possuam acções averbadas em seu nome no livro de registo da so-
ciedade, ou que nela as tenham depositadas, ou ainda façam prova
desse depósito em instituição de crédito, com a antecedência míni-
ma de 10 dias sobre a data da reunião.

2 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente, nos
termos da lei, através de publicações, ou, no caso das acções serem todas
nominativas, por meio de carta registada, expedida com pelo menos
21 dias de antecedência, relativamente à data designada para a reunião.

3 � A assembleia geral só pode funcionar em primeira convocação,
se estiverem presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a 51% do capital social.

4 � No caso da assembleia geral funcionar em segunda convoca-
ção, a deliberação sobre algum dos assuntos referidos no artigo 383.º,
n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais, terá sempre de ser toma-
da por um número de votos correspondentes a 51% do capital social.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, cabendo ao secretário a substituição do presidente nas suas
ausências ou impedimentos, podendo qualquer deles ser escolhidos for
a do âmbito dos accionistas.

ARTIGO 9.º

A sociedade possui um conselho de administração composto por
um presidente e dois vogais, aos quais competem todos os poderes de
direcção, gestão e representação activa e passiva da sociedade, po-
dendo a assembleia geral optar pela eleição de um administrador úni-
co, nos termos da lei.

§ 1.º A administração será sempre dispensada da prestação de cau-
ção, salvo deliberação da assembleia geral em sentido diverso.

§ 2.º Pode a assembleia geral deliberar que a sociedade seja adminis-
trada por um administrador único.

ARTIGO 10.º

1 � São conferidos ao conselho de administração ou ao adminis-
trador único os mais amplos poderes de gestão e direcção da socie-
dade, designadamente:

a) Representação da sociedade em juízo ou fora dele activa e pas-
sivamente;

b) Contrair empréstimos sob qualquer forma em instituições de
crédito;

c) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, designada-
mente constituir hipoteca para garantia de financiamentos à sociedade;

e) Adquirir, alienar transmitir ou onerar quaisquer bens móveis e
direitos, incluindo estabelecimentos comerciais e viaturas e partici-
pações noutras sociedades, ainda que com objecto diverso.

2 � O conselho de administração pode delegar em um ou mais dos
seus membros a competência e os poderes de gestão dos negócios
sociais nos termos que entender convenientes.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção de:
a) Presidente do conselho de administração, por si só;
b) Um administrador delegado, dentro dos limites da delegação;
c) Dois administradores, ou um administrador e um mandatário;
d) Um ou dois mandatários, consoante deliberação do conselho de

administração;
e) Um administrador ou um mandatário em todos os actos de mero

expediente.
2 � No caso da assembleia geral deliberar pela eleição de um ad-

ministrador único, obriga este a sociedade com a sua intervenção,
podendo constituir mandatários para a prática de determinados actos.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único que
deve ser um Revisor Oficial de Contas, ou Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, ou a um conselho fiscal, conforme vier a ser de-
cidido pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A aplicação dos lucros de cada exercício obedecerá às regras
fixadas pela assembleia geral tendo em conta as seguintes prioridades:

a) Formação ou reintegração de reserva legal;
b) Remuneração dos corpos sociais;
c) Afectação a fins de interesse da sociedade;
d) Atribuição a título de lucros, aos accionistas, do saldo sobrante

das aplicações previstas nas alíneas antecedentes.
2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas adian-

tamentos sobre lucros, obedecendo aos termos e limites imperativa-
mente fixados na lei.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos e situações previstas na lei.
2 � A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei e

destes estatutos e pelas deliberações da assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10299718

BERNARDINO & CARLOS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9431/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505017075;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/010419; pasta n.º 9431.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Sede: Deslocada para Travessa da Aldeia, Casa 1, freguesia de Ca-

nelas, Vila Nova de Gaia.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299700

DICUORE � DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 183/010414; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/010424; pasta n.º 10 183.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 artigo 64.º,
do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma DICUORE � Decoração, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Campo Alegre, 690 e
712, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
pode mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar, manter e encerrar, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro, delegações, agências, sucursais,
filiais, dependências, escritórios ou outras formas locais de represen-
tação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação
e representação de artigos para decoração.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 10 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, podendo
ser tituladas ou escriturais.

2 � Sendo tituladas, as acções são representadas por títulos de 1,
5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

3 � As despesas de conversão das acções, bem como as de desdo-
bramento ou concentração de títulos, correm por conta dos accionis-
tas interessados.

4 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas serem postas por chan-
cela por eles autorizadas.

5 � Podem ser emitidas acções preferenciais sem voto, até ao li-
mite legalmente fixado se o houver, as quais poderão ser remíveis
pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, conforme
deliberação dos accionistas.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer tipo, nos termos
da lei e nas condições e termos estabelecidas pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral, regularmente constituída representa a
universalidade dos accionistas.

2 � A assembleia geral reunirá na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe.

3 � Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais poderão ser convocadas pelo presidente da mesa, por cartas
registadas, com antecedência mínima de 21 dias.

4 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, e
por um secretário, os quais serão eleitos por um período de 4 anos,
de entre os accionistas, ou terceiros, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 8.º

Deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, seja qual for a percentagem do capital social
nela representando, sem prejuízo do disposto no presente contrato
de sociedade ou em disposição legal.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Só podem tomar parte e votar nas reuniões da assembleia geral

os accionistas possuidores de um número de acções não inferior a
100, averbadas em seu nome ou, sendo ao portador, depositadas na
sede social ou em qualquer estabelecimento de crédito, até 5 dias an-
tes da data marcada para a reunião.

4 � Os accionistas possuidores de menor número de acções poderão
agrupar-se de forma a completarem o número de acções exigidos nos ter-
mos do disposto dos números antecedentes e fazerem-se representar por
um dos agrupados.

ARTIGO 9.º

Deliberações da assembleia geral

Compete a assembleia geral, para além do mais consignado na lei
e nestes estatutos.

1 � Alteração do contrato social.
2 � Incorporação de fundos de reservas no capital, nomeada e

especificamente reservas de reavaliação.
3 � Distribuição de lucros e eventualmente de fundos de reservas.
4 � Eleição ou demissão de todos ou de alguns dos membros dos

corpos sociais.
5 � A remuneração ou não dos membros dos corpos sociais e sobre

a foram e o montante dessa remuneração que poderá ser constituída
por percentagem sobre os lucros ou por outros benefícios, sem pre-
juízo das competências legais e contratuais.

6 � Aumento, redução ou reintegração do capital social.

ARTIGO 10.º

Representação nas assembleias gerais

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral por outro accionista, que o mandatará por meio de simples carta,
dirigida ao presidente da mesa, com  indicação expressa da reunião da
assembleia geral para a qual será válido o mandato.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-
dos pela pessoa singular indicada na carta subscrita por quem tenha
poderes para a obrigar, devendo a carta satisfazer os requisitos do
número antecedente.

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � O conselho de administração será composto por 3 ou 5 mem-
bros, dispensados de caução.

2 � A assembleia geral que eleja o conselho de administração de-
signará o seu presidente, que gozará de voto de qualidade.

3 � O mandato dos membros do conselho é de 4 anos, podendo
ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

Reuniões e deliberações do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo
realizar-se, pelo menos, uma reunião em cada 3 meses.

2 � A convocação pelo presidente poderá ser feita por qualquer forma.
3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reunião por outro

administrador, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada instrumen-
to de representação não poderá ser utilizado mais de que uma vez.

4 � É permitido o voto por correspondência.
5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por

maioria dos administradores presentes ou representados e dos que
votem por correspondência tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 13.º

Poderes do conselho de administração

1 � Ao conselho de administração compete, para além das atri-
buições gerais que por lei lhe são conferidas ou que lhe forem atribuí-
das pela assembleia geral:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e
efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
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b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou não, dá-los
de locação ou reconhecer direitos sobre eles;

d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou ad-
quira e aliene participações sociais, mesmo em sociedades de responsabi-
lidade limitada com objecto diferente do seu, ou sociedade regulada por
lei especial ou em agrupamentos complementares de empresas;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional ou estrangeiro;
f) Deliberar sobre a abertura e o encerramento de estabelecimentos

ou partes importantes destes;
g) Deliberar sobre extensões ou reduções da actividade da empresa;
h) Deliberar sobre a mudança de sede;
i) Deliberar sobre projectos de fusão, de cisão e de transformação

da sociedade.
2 � O conselho de administração ou quem o represente não pode-

rá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam respei-
to exclusivamente às suas operações, nem conceder a terceiros, em
nome dela, quaisquer garantias, inclusive fianças.

ARTIGO 14.º

Delegação de poderes e vinculação da sociedade

1 � O conselho de administração pode delegar num ou mais admi-
nistradores parte dos seus poderes, a execução das suas deliberações e
a gestão corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites fixa-
dos na deliberação que os designar.

2 � O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

3 � A sociedade fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois
administradores, ou com as assinaturas conjuntas de um administrador
e de um mandatário com poderes para o acto ou conjunto de actos,
nos termos do respectivo mandato, ou de um só mandatário com po-
deres especiais para um determinado acto ou categoria de actos.

4 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer dos membros do conselho de administração, ou de mandatá-
rio com poderes bastantes.

ARTIGO 15.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único.
2 � O fiscal único e o respectivo suplente, ambos Revisores Ofi-

ciais de Contas, serão eleitos pela assembleia geral, sendo permitida a
sua reeleição por uma ou mais vezes, tendo o respectivo mandato a
duração de 4 anos.

ARTIGO 16.º

Remunerações

O exercício das funções dos membros do conselho de administra-
ção poderão ser ou não remunerado, consoante a assembleia geral
deliberar, competindo a esta ou a uma comissão de vencimentos por
ela eleita para tal fim fixar as remunerações.

ARTIGO 17.º

Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos resultantes do balanço terão a aplicação que
for deliberada em assembleia geral.

2 � No decurso do exercício poderão ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre os lucros, mediante deliberação do fiscal único e
nos demais termos e condições legalmente estabelecidas.

CAPÍTULO IV
Dissolução e liquidação

ARTIGO 18.º

Dissolução

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.

ARTIGO 19.º

Liquidação

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade determi-
nará o prazo e a forma da liquidação e designará os liquidatários.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10207546

COEPAR � CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
DE CAPITAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5004/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503806153;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/010426; pasta
n.º 5004.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio

2001/2004.
Conselho de administração: Presidente: Manuel Carlos de Carva-

lho Fernandes, casado, residente em Rua Damião de Góis, 413, 4.º
E, Porto.

Vogal: João dos Santos Oliveira, casado, residente em Rua Arqui-
tecto Viana de Lima, 244, Porto;

Vogal: Serafim Ferreira Nunes, divorciado, residente em Traves-
sa Helena Vieira da Silva, 37, 4.º direito, Leça da Palmeira, Mato-
sinhos.

Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa & Associados, repre-
sentada por Armando Luís Vieira Magalhães, Revisor Oficial de
Contas.

Suplente: António Augusto Santos Carvalho, Revisor Oficial de
Contas, todos com domicílio profissional em Campo 24 de Agosto,
129, 7.º, Porto.

Data da deliberação: 24 de Março de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553995

ABC � ANTENA CULTURAL DO PORTO, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 371/880805; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 20/010426; pasta n.º 21 731.

Certifico que relativamente à cooperativa em epígrafe o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 25 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553987

ANTÓNIO A. T. PALHARES, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 490/850129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501508252; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 25/
010426; pasta n.º 241.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2001/2003.
Conselho de administração:
Presidente: António Augusto Teixeira Palhares, casado, residente

em Rua Domingos Sequeira, 224-A, Porto.
Vogal: Irene Maria Ferreira Palhares, casada, residente em Rua

Mestre Mendes da Silva, 38, Porto;
Vogal: Paula Maria Ferreira Palhares, casada, residente, em Tra-

vessa das Condominhas, 114, 3.º, C. T., Porto.
Conselho fiscal:
Presidente: Humberto José das Neves Pestana de Vasconcelos, ca-

sado, residente em Campo Mártires da Pátria, 121, 1.º, Porto.
Vogal: Adelino Rodrigo Pinto Brandão, casado, residente em Rua

da Quinta, 38, Porto.
Vogal efectivo: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, representada por Manuel Calvão Pires, Revisor
Oficial de Contas, residente em Rua Sá da Bandeira, 726, 3.º direito,
Porto.

Suplente: Rui Alberto Machado Sousa, Revisor Oficial de Contas,
casado, residente em referida Rua Sá da Bandeira.

Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11553979
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FERNANDO MENDES & FAMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3264/950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503530344;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 26/010424; pasta
n.º 3264.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato de sociedade tendo sido dada nova redacção ao artigo 2.º e
§ único do artigo 4.º, cuja redacção é do seguinte teor.

E depositados os documentos referentes à prestação de contas do
ano de exercício de 1998.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas: três de 50 000$
cada, pertencentes à sócia Cristiana Isabel da Silva Ferreira Mendes e
uma de 850 000$, pertencente ao sócio António Fernando Ferreira
Mendes.

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de qualquer
gerente.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 11553960

CARVALHO & EGAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9830/010123; identificação de pessoa colectiva n.º 504997807;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 17 e 18/010424.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Fernando Egas da Silva Santos

Fonseca, por renúncia, em 11 de Abril de 2001.
Apresentação n.º 18/010424. � Designação de gerente, nomeado

Egas do Couto Fonseca, residente em Travessa Paços de Ferreira, 16,
Porto, em 11 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 11553910

JOSÉ CUNHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 337/750626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500369372; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
010424; pasta n.º 21 741.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato de sociedade tendo sido dada nova redacção ao artigo 4.º
que é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 2 500 000$ e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 2 250 000$ do sócio José Alberto Car-
doso da Cunha e outra de 250 000$ da sócia Fernanda Idalina Soares
de Pinho da Cunha.

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

Está conforme o original.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 11553901

A TOCA DO COELHINHO � INFANTÁRIO
E JARDIM ESCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 595/900509; identificação de pessoa colectiva
n.º 502342145; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
010424; pasta n.º 4354.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 1 002 410$, em dinheiro, tendo o mesmo sido
redenominado para euro e em consequência os artigos 3.º e 5.º, do
respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma delas a cada uma das sócias Paula Alexandra Teixeira de Castro
Duarte e Deolinda Gonçalves Teixeira.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um 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 as sócias, Paula Ale-
xandra Teixeira de Castro Duarte e Deolinda Gonçalves Teixeira.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 11553898

CONSTRUÇÕES HENRIQUE & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5571/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503908754;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 35/010411; pasta
n.º 5571.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 2 004 820$, em dinheiro, tendo o mesmo sido
redenominado para euro e em consequência os artigos 3.º e corpo do
artigo 5.º, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros, dividido em
duas quotas iguais, pertencentes, uma a cada um dos sócios Henrique
Gomes Ferreira e Rui Manuel de Campos Pinto.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Henrique Gomes Ferreira,
bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299980

ESCOLA DE CONDUÇÃO VIEIRAFOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8929/000504; identificação de pessoa colectiva n.º 505022524;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010411; pasta
n.º 8929.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 1 002 410$ em dinheiro, tendo o mesmo sido
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redenominado para euro e em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º e aditado um novo artigo que será o 9.º, cuja redacção é
do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas, uma no valor nominal de 3750 euros, per-
tencente ao sócio José Manuel Leal Vieira e outra no valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencente ao sócio Filipe André Rodrigues de
Sousa Vieira.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante de 150 000 euros, bem como poderão
fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer nos termos e
condições acordadas em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299971

BAYER CASTRO � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9893/010207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/010207; pasta n.º 9893.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BAYER Castro � Clínica Veteri-
nária, L.da, com sede na Avenida João Paulo II, 728, freguesia de
Arcozelo, deste concelho.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos serviços médicos veterinários
e venda de produtos veterinários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de
4888 euros, pertencente à sócia Ana Catarina Bayer Castro e outra
no valor de 112 euros, pertencente ao sócio José Lourenço da Silva
Castro.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão ou
não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade. remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia, Ana Catarina Bayer
Castro, desde já nomeada gerente, bastando a sua assinatura para obrigar
a sociedade em todos os actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes a gerência poderá, comprar e
vender para e da sociedade quaisquer bens móveis.

§ único. Não poderão os gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheios aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor e quaisquer outras responsabilidades simila-
res estranhos ao negócio social, incorrendo o gerente que viole esta
disposição em responsabilidade individual pelas obrigações e contratos.

ARTIGO 6.º

A transmissão e cessão de quotas é livre entre os sócios, sendo a
divisão autorizada para o efeito.

§ único. A transmissão e cessão de quotas a terceiros depende do
prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio com o seu acordo
e, independentemente do seu consentimento, nas seguintes condições:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial da
quota ou inclusão em massa falida ou insolvente;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios com inobservân-
cia do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota tiver
segundo o último balanço aprovado, corrigido com  a parte que à
quota corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais ao tempo
decorrido depois da data do último balanço.

ARTIGO 8.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e os herdei-
ros do falecido ou representante legal do interdito, devendo aqueles
nomear um  de entre si que a todos represente na sociedade, enquan-
to a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais quando a lei não exigir outras formalidades
serão convocadas por cartas registadas com aviso de recepção dirigidas
aos sócios com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Nos termos dos artigos 210.º, 211.º, 212.º e 213.º, do Código das
Sociedades Comerciais, poderão ser exigidas prestações suplementa-
res a todos os sócios no montante global de 200 000$, dentro de
30 dias a contar da data da comunicação aos mesmos.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10298800

FIRMINO RIBEIRO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 229/650427; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116725; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 12/
010329; pasta n.º 9192.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Alterou o contrato de sociedade tendo sido dada nova redacção ao

artigo 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a am-
bos os sócios, desde já, designados gerentes, e ainda a José Maria de
Almeida Branco, casado, natural da freguesia de Válega, Ovar, resi-
dente na Rua do Sobreiro, 42, freguesia de Avanca, Estarreja, e Maria
Ascensão da Fonseca de Jesus, solteira, maior, natural da África do
Sul, residente na Rua do Bairro de S. Filipe, 5, freguesia de Bebuído,
Estarreja.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, porém,
para contratos de compra e venda de veículos automóveis, é sem-
pre obrigatória a assinatura de um dos gerentes, Daniel de Sousa
Teixeira ou Paulo Alexandre Munhoz Pinheiro.

3 � Nos documentos de mero expediente é suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299947

AMÉRICO MONTEIRO & CANAVARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 393/820426; identificação de pessoa colectiva
n.º 501180109; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/
010329; pasta n.º 21 804.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e aumentou o capital social para 10 000 000$ em

dinheiro, tendo em consequência o corpo do artigo 1.º, artigos 3,º e
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4.º, ficado com a seguinte redacção tendo sido aditado um novo
artigo que passa a ser o 7.º

a) Mudam a sede social para a Rua de Fernandes Tomás, 679, da
freguesia de Santo Ildefonso, desta cidade;

b) Aumentam o capital social de 450 000$ para 10 000 000$,
mediante o reforço de 9 550 000$, em dinheiro, já entrado na caixa
social, o que afirmam sob sua inteira responsabilidade, e subscrito com
7 640 000$, pelo terceiro outorgante marido, e com 955 000$, por
cada um dos sócios, quarto outorgante e representada dos terceiros
outorgantes, quantias estas que acrescem às suas respectivas quotas;

c) Alteram parcialmente o contrato da sociedade quanto ao corpo
do artigo 1.º, artigo 3.º e artigo 4.º, e acrescem um novo artigo que
passa a ser o artigo 7.º, ficando tudo com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma de Américo Monteiro &
Canavarro, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernandes Tomás, 679,
da freguesia de Santo Ildefonso, desta cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 000$, e encontra-se dividido em três quotas sendo uma do
valor nominal de 8 000 000$, pertencente ao sócio Américo da Silva
Monteiro e duas do valo nominal de 1 000 000$ cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios António Miguel Ramos Pinto Monteiro
e Ana Rita Ramos Pinto Monteiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Américo da Silva
Monteiro, já nomeado gerente, ficando a sociedade validamente obri-
gada em todos os seus actos e contratos pela sua assinatura.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, os quais não
vencerão juros, a não ser que em assembleia geral seja decidido o
contrário.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerer o respectivo regis-
to no prazo de 3 meses.

Fica arquivada, uma certidão comercial, comprovativa da qualidade
de únicos sócios e do capital anterior registado.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e foi-lhes feita a explicação
do seu conteúdo, em voz alta, na presença simultânea deles.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299882

CRIAÇÕES ANDREA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 227/810702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500894663; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
010329; pasta n.º 5528.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 5 012 050$, em dinheiro, por ambos os sócios,
tendo o mesmo sido redenominado para euro e em consequência sido
alterado o artigo 3.º e aditado o n.º 1 do artigo 1.º, e um novo
artigo que será o 7.º, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar ou encerrar no
país ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer
formas de representação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, perten-

cendo uma a cada um dos sócios Arnaldo Augusto de Sousa e Silva
Pessoa e Maria da Conceição Correia da Costa.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar por unanimidade que lhes sejam exigidas
prestações suplementares, até ao montante global de 50 000 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299840

SOCOMAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
CIVIS DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 349/870120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501768505; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (OF.) 3/010329; pasta n.º 13 621.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe seguinte:
Cessação de funções de gerente de Floriano Ferreira da Silva, por

óbito em 26 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299831

CONSTRUÇÕES FLORIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 681/19801020; identificação de pessoa colectiva
n.º 501088695; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: Of. 2/010321; pasta n.º 21 805.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Floriano Ferreira da Silva, por

óbito em 26 de Junho de 2000.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299858

ESTRELA DO LAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ARTIGOS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 484/19880906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502029510; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 13 e 14/010329; pasta
n.º 21 803.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Ana Paula Ribeiro Soares, por

renúncia, em 30 de Janeiro de 2001.
Designação de gerente, Américo Soares, residente em Rua Agra do

Ameal, 129, 1.º direito, Porto. Data: 30 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299912

CONSTROGAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5564/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503915963;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/010329; pasta n.º 5564.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Sede: Rua de Gondezindo Ereas, 427, freguesia de Sandim, Vila

Nova de Gaia.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299904

DECALQUE � REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8211/991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504669222;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010329; pasta
n.º 8211.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e aumentou o capital social para 30 000 euros,

tendo em consequência o n.º 1 do artigo 1.º, artigo 5.º e n.º 1 do ar-
tigo 11.º, do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte
redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma DECALQUE � Re-
presentações de Artigos de Decoração, L.da, e terá a sua sede à Ala-
meda Eça de Queirós, 357, da cidade do Porto.

5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos valores constantes da escrituração social é de 30 000 euros, cor-
respondente a 6 014 460$, dividido em cinco quotas, uma de
8700 euros, pertencente a David Francisco Cabral Marques Tavares,
uma de 6000 euros pertencente a Rui de Castro Fontes, uma de
5100 euros, pertencente a Marta Ferreira da Silva Cabral Tavares
Lima, uma de 5100 euros, pertencente a Nuno Filipe Ferreira da Sil-
va Cabral Tavares, uma de 5100 euros, pertencente a Ana Cristina
Ferreira da Silva Cabral Tavares Leite.

11.º

1 � A gerência social é exercida pelos sócios David Francisco
Cabral Marques Tavares, Rui de Castro Fontes, Marta Ferreira da
Silva Cabral Tavares de Lima e Nuno Filipe Ferreira da Silva Ca-
bral Tavares.

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

Está conforme o original.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299890

DUARTE BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 134/810609; identificação de pessoa colectiva
n.º 501158901; número e data da apresentação: 465/010508; pasta
n.º 7797.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

15 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737771

DELMAR ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 822/760505; identificação de pessoa colectiva

n.º 500438722; número e data da apresentação: 467/010508; pas-
ta n.º 6780.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999 e 2000.

É o que cumpre certificar.

15 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737763

COMPANHIA FUNERÁRIA E DECORATIVA PORTUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1759/090301; identificação de pessoa colectiva n.º 500525455;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 29/010507; pasta
n.º 256.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 10 024 100$, por incorporação de reservas livres
em benefício dos sócios, tendo o referido capital sido redenominado
para euro e transformado em sociedade anónima que passa a reger-se
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Companhia Funerária e Decorativa
Portuense, S. A., e rege-se pelo presente contrato e legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Rua de Santa Catarina,
432/438, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá constituir, transferir ou extinguir em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro, sucursais, delegações ou qualquer
outra forma de representação local.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria decorativa, tomando a seu
cargo a realização de serviços fúnebres, festividades religiosas e
ornamentações de pompa, bem como o comércio de artigos religiosos
e bijuterias.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá associar-se a quaisquer entidades, pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que prossigam
fins análogos ou complementares.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em acções de 5 euros cada uma.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, livremente con-
vertíveis.

2 � As acções podem incorporar-se em títulos de 1000 acções,
sendo permitida a sua concentração e divisão.

3 � Os encargos com a conversão de acções e com a concentra-
ção ou divisão de títulos serão sempre suportados pelos accionistas
que o solicitem.

4 � As acções são livremente transmissíveis.
5 � As acções ao portador não estão sujeitas aos regimes de regis-

to e de depósito.
6 � A sociedade pode adquirir e alienar acções próprias.
7 � Os títulos representativos das acções são assinados por dois admi-

nistradores, podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.
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8 � A assembleia geral poderá deliberar que a sociedade amortize
as acções detidas por accionistas que prestem informações, seja por
que modo for, a entidades estranhas à sociedade, daí retirando vanta-
gens de qualquer tipo, causando prejuízo à sociedade ou aos outros
accionistas.

9 � O conselho de administração comunicará aos accionistas vi-
sados, sempre por escrito e através de carta registada com aviso de
recepção, a intenção de serem amortizadas as acções de que sejam
detentores.

10 � O preço de amortização será o que resultar do capital pró-
prio, expresso no último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � Em qualquer subscrição de aumento de capital em dinheiro, os
accionistas terão sempre direito de preferência, relativamente a quem
não for accionista.

O referido direito de preferência será observado tendo em conta
a proporção das acções que os accionistas possuírem, à data fixada
para a subscrição.

2 � O exercício do direito de preferência rege-se pelas normas
legais vigentes aplicáveis.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir obrigações sob qualquer das formas pre-
vistas na lei e realizar sobre elas quaisquer operações em direito
permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � O direito de voto adquire-se pela observância das formali-

dades de reunião da assembleia, expressas na convocatória.
4 � A representação de accionistas nas reuniões da assembleia

geral far-se-á de acordo com as disposições legais.
5 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral.
6 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e

um secretário, accionistas ou não, eleitos anualmente pela própria
assembleia, sendo permitida a sua reeleição.

7 � A assembleia geral reunirá na sede ou em local, dentro da
comarca judicial da sede, a designar na convocatória.

8 � A assembleia geral reunirá anualmente nos três meses subse-
quentes ao termo de cada exercício.

9 � As demais reuniões da assembleia geral deverão ser convoca-
das pelo presidente da mesa a pedido do conselho de administração
ou do fiscal único.

10 � As reuniões da assembleia geral deverão ser convocadas atra-
vés de publicação, num jornal diário publicado na área da sede social,
com 15 dias de antecedência.

11 � As deliberações correntes da assembleia geral reunida em
primeira convocação são tomadas por maioria simples dos votos das
accionistas presentes e representados.

12 � Para deliberação em primeira convocação sobre alterações
do contrato social, fusão, cisão, transformação, e dissolução, deverá
estar representado na assembleia geral, pelo menos, um terço do ca-
pital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três accionistas ou não, eleitos em
assembleia geral, por um período de 4 anos, podendo ser reeleitos.

2 � Os membros do conselho de administração serão remunerados
ou não, conforme venha a deliberar a assembleia geral.

3 � O conselho de administração fica autorizado a delegar, nos termos
da lei, num ou mais administradores a gestão corrente da sociedade.

4 � Não é exigida caução aos administradores.
5 � Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos poderes

de gestão, praticando todos os actos tendentes à realização do seu objecto
social e representando a sociedade perante terceiros, designadamente con-
fessando, desistindo ou transigindo em quaisquer acções.

6 � A convocação do conselho de administração será feita pelo
seu presidente.

7 � Qualquer administrador impedido de comparecer a uma reu-
nião do conselho de administração pode, mediante simples carta re-
metida ao presidente, fazer-se representar por outro membro ao con-
selho o seu voto por escrito.

8 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria simples de votos dos membros presentes, ou seus represen-
tantes, na reunião.

9 � O presidente do conselho de administração tem direito a voto
de qualidade.

10 � A sociedade fica vinculada mediante intervenção isolada de
presidente do conselho de administração ou mediante a intervenção
conjunta de dois administradores ou ainda de um procurador constituído
para a prática de determinado acto.

11 � Os administradores não poderão em caso algum obrigar a
sociedade por fianças, abonações, letras de favor e mais actos e do-
cumentos de interesse alheio aos negócios sociais, sob pena de incor-
rerem na obrigação de indemnizarem a sociedade por montante igual
ao valor atribuído ao acto praticado.

12 � Os administradores não podem, sem autorização da assem-
bleia, exercer qualquer outra actividade comercial concorrente com a
actividade da sociedade.

13 � Quando um administrador pretende renunciar ao seu cargo,
deverá dirigir carta ao presidente do conselho, ou, sendo este o re-
nunciante, ao fiscal único.

SECÇÃO III
Fiscal único

ARTIGO 13.º

1 � Compete ao fiscal único vigiar pela observância da lei e do
contrato da sociedade.

2 � Não é exigida caução ao fiscal único.

SECÇÃO IV
Outras disposições sobre órgãos sociais

ARTIGO 14.º

É permitida a reeleição de qualquer membro dos órgãos sociais por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 15.º

Exercícios sociais e aplicações de resultados

1 � Depois de deduzidos os valores que por lei devam destinar-se
à formação ou reintegração de reserva legal, os lucros líquidos apura-
dos em cada exercício, serão afectados a fins dentro do seu objecto e/
ou distribuídos pelos accionistas.

2 � A assembleia geral fixará anualmente por maioria de dois terços qual
a percentagem de lucro do exercício a ser distribuída como dividendo.

3 � No decurso do exercício podem, nos termos da lei, ser aplica-
dos resultados e adiantados lucros do exercício até ao máximo pre-
visto na lei.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737801

SUPER TALHO TROPICAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 555/920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502824638; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 30/010509; pasta n.º 555.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova redac-

ção aos artigos 3.º e corpo do artigo 5.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que pertencem uma a
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cada um dos sócios José Antero Cardoso Quintas e Rosa Margarita da
Silva Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida nas condições que forem fi-
xadas em assembleia geral pelo sócio José Antero Cardoso Quintas,
que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

15 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737810

VISO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2939-A/950216; identificação de pessoa colectiva n.º 501754008;
número e data da apresentação: PC 474/010509; pasta n.º 2939-A.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737828

VIBENA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 088/560620; identificação de pessoa colectiva
n.º 500417539; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 20/010509; pasta n.º 9704.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação de membros do conselho de gerência para o triénio 2001/2003.
Salvador da Cunha Guedes, casado, residente em Rua Marechal

Saldanha, 445, Habitação 2.5, Porto; Artur Manuel Sousa Lopes,
casado, residente em Rua Guilhermina Suggia, 194, 5.º D, Porto;
Manuel Pedro da Cunha Guedes, casado, residente em Rua Marechal
Saldanha, 445, Habitação 1.3, Porto.

Data da deliberação: 29 de Março de 2001.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737836

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

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9106-A/000627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502895888; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/
010509; pasta n.º 9106-A.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital social para 10 024 100$, em dinheiro, tendo o mesmo sido
redenominado para euro e sido transformada em sociedade anónima
cujo contrato é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Tipo, denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FATOPER � Utilidades, Equipa-
mentos, e Investimentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede social na Rua Marechal Saldanha, 11, 1.º es-
querdo, na freguesia da Foz do Douro, concelho do Porto.

2 � O administrador único ou o conselho de administração pode
mudar o local da sede social, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3 � O administrador único ou o conselho de administração poderá
deliberar a abertura ou encerramento de sucursais, agências, delegações,
ou outras formas de representação, em Portugal e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da indústria, comér-
cio, importação, exportação, representações e consignações de utili-
dades, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas e equipamen-
tos, urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas e
particulares, concepção, edificação e exploração de empreendimen-
tos turísticos e imobiliários, compra e venda de prédios rústicos e
urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
50 000 euros.

2 � As acções são de 5 euros cada uma e representadas em títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinadas pelo
administrador único, dois administradores, ou dois mandatários da
sociedade, para o efeito designados, podendo ambas as assinaturas
ser apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos, de-
vendo neste caso serem autenticadas com o selo branco da sociedade.

4 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, regista-
das ou não e reciprocamente convertíveis, sendo da conta dos ac-
cionistas as despesas de conversão.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais, bem como con-
verter acções ordinárias neste tipo de acções, em conformidade com
o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Observadas as limitações legais, a sociedade poderá adquirir acções
próprias e praticar sobre elas todas as operações que se mostrem
convenientes ao interesse social.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções sobre as quais recaia
algum ónus ou encargo, nomeadamente, penhora, arresto, arrolamento
ou outro procedimento judicial, fiscal ou administrativo, bem como
poderá amortizar as acções detidas por accionistas que utilizem a
faculdade de solicitar, individual ou colectivamente, oralmente ou por
escrito, informação nos órgãos sociais competentes para daí retira-
rem vantagens pessoais ou patrimoniais, causando prejuízo à socieda-
de, ou a outro accionista.

2 � A deliberação de amortização deve ser tomada no prazo má-
ximo legalmente permitido, e as condições de amortização serão
definidas pela assembleia geral, para tal convocada.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral, administração, fiscal único

ARTIGO 8.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral pelo prazo
de 4 anos, podendo ser reelegíveis.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
com a antecedência mínima de 8 dias, sobre a data da respectiva reu-
nião possuam 100 ou mais acções.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral, por um membro do conselho de administração, côn-
juge, ascendente ou descendente o accionista ou outro accionista.

4 � A representação deverá ser comunicada ao presidente da mesa
da assembleia geral, por carta indicando o nome, domicílio do repre-
sentante e data da reunião.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 161 � 13 de Julho de 200115 032-(80)

5 � Os accionistas sem direito a voto e aos obrigacionistas não
podem estar presentes na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por esta mesma assembleia, de entre os accionistas
ou outras pessoas.

ARTIGO 11.º

As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos termos
e prazos legais, podendo na primeira convocatória ser desde logo
marcada uma segunda data para reunir no caso de a assembleia não
poder funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

A administração da sociedade remunerada ou não, pertence a um ad-
ministrador único ou a um conselho de administração composto por três
membros, dispensados de caução, que poderão ser ou não accionistas e
que poderão ser designados no contrato de sociedade ou eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � Ao administrador único ou ao conselho de administração são
conferidos os mais amplos poderes de gestão de negócios sociais,
designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, em actos e con-
tratos, activa e passivamente, propor acções, confessá-las e nelas
desistir ou transigir e comprometer-se em árbitros;

b) Constituir mandatários para o exercício de quaisquer actos, de-
finindo a extensão dos respectivos mandatos;

c) Movimentar contas bancárias, aceitando, sacando e endossando
títulos de crédito;

d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliários e imobiliá-
rios;

e) Celebrar actos de compra, venda, arrendamento, hipoteca, ou
qualquer forma de oneração dos imóveis.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura do:
a) Administrador único quando estiver em prática este tipo de

administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um mandatário a quem tenham sido confe-

ridos poderes para tal;
d) Um só administrador, designado em acta para a prática de cer-

tos actos.
2 � Os documentos de mero expediente, bem como saques e en-

dossos de letras, cheques e vales postais entregues em banco para
crédito de conta, poderão ser assumidos por um só administrador.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração poderá fixar as datas ou a perio-
dicidade das suas reuniões ordinárias, não necessitando neste caso de
convocação por escrito.

2 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria.

3 � Um administrador pode fazer-se representar em reunião do
conselho de administração, por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.

4 � O vencimento dos órgãos sociais será fixado pela comissão de
vencimentos designada pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um conselho
fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente ou a fis-
cal único e seu suplente, que neste caso serão obrigatoriamente Revi-
sores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Con-
tas, conforme deliberação da assembleia geral.

2 � No caso de deliberar atribuir a fiscalização da sociedade a um
conselho fiscal um dos membros efectivamente em exercício será Re-
visor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

3 � Servirá de presidente, com voto de qualidade, quem para o efei-
to for eleito pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 17.º

1 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-
zembro e os lucros apurados em cada exercício que não sejam neces-

sários para cobrir prejuízos transitados ou formar ou constituir reser-
vas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem delibe-
rados pela assembleia geral, por maioria simples dos votos emitidos.

2 � Estão autorizados os adiantamentos sobre lucros, nos termos
legais.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade dissolve-se nos termos estabelecidos na lei, ou
quando for deliberado com voto favorável de accionistas que repre-
sentem mais de 75% do capital social, que deverão estar presentes ou
representados na assembleia geral para tal convocada.

2 � Dissolvida a sociedade os membros do conselho de adminis-
tração passam imediatamente a ser liquidatários.

ARTIGO 19.º

Disposições finais e transitórias

São nomeados, desde já, os seguintes membros dos órgãos sociais
para o quadriénio de 2001 a 2004:

Administrador único:
Isabel Cristina Caldeira de Abreu Cardoso Ferreira, casada, porta-

dora do bilhete de identidade 8868023, emitido em 9 de Maio de 1997,
pelo Arquivo de identificação do Porto, contribuinte 176607196,
residente na Rua Marechal Saldanha, 11, 2.º esquerdo, no Porto.

Fiscal único: Armando Meireles e Lopes Vinga � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara dos Revisores Ofi-
ciais de Contas sob o n.º 3, com sede na Rua Júlio Dinis, 936, 2.º
esquerdo, 4050-322, Porto, contribuinte 501515771, representada por
António Armando Marques Coelho Meireles, casado, residente na Rua
Hernâni Torres, 79, 4.º direito-A, 4200 Porto, Revisor Oficial de
Contas inscrito sob o n.º 813, sendo suplente, Manuel Hernâni Martins
Lopes Vinga, casado, residente na Rua Eugénio de Castro, 404, habi-
tação, 73, no Porto, Revisor Oficial de Contas inscrito sob o n.º 212.

Assembleia geral: presidente � José Manuel Duque Rodrigues, ca-
sado, portador do bilhete de identidade 5905041, emitido em 28 de
Fevereiro de 1997, pelo Arquivo de Identificação do Porto, contri-
buinte 164752498, residente na Rua Marechal Saldanha, 11, 2.º es-
querdo, no Porto.

Secretário: Fernando António Miguel Barbosa da Cunha, casado,
contribuinte 143568892, portador do bilhete de identidade 4738769,
emitido em 20 de Dezembro de 1995, pelo Arquivo de Identificação
do Porto, natural da República do Zaire e residente na Rua Marechal
Saldanha, 11, 1.º esquerdo, no Porto.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737844

ARAÚJO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 506/800806; identificação de pessoa colectiva
n.º 501052437; número e data da apresentação: 457/010507; pas-
ta n.º 9408.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737852

100 VÍCIOS � HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9415/000919; número e data da apresentação: 459/010507;
pasta n.º 9415.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

14 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10299777
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NORBOMBAS � BOMBAGEM DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4416/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503680362;
número e data da apresentação: 485/010509; pasta n.º 4416.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737860

FAMÍLIA DO FUTURO � LAR DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8935/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504947877;
número e data da apresentação: 473/010509; pasta n.º 8935.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12737879

ARCO XXI � CONSULTORIA ECONÓMICO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5991/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504015400;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/010510; pasta
n.º 5991.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 1 002 410$, em dinheiro, ten-

do o mesmo sido redenominado para euro e em consequência o arti-
go 3.º, do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, uma de 400 euros, pertencente ao sócio Edmar
França Castro Correia e outra de 1000 euros, pertencente à sócia
Maria José do Nascimento e Silva de Castro Correia.

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

Está conforme o original.

16 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737887

CLÍNICA M. F. E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1588/891102; identificação de pessoa colectiva n.º 502240318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 31 e 32/010510; pasta n.º 2385.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Adelaide do Carmo Fernandes,

por óbito, em 11 de Novembro de 1997.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 1 002 410$,
em dinheiro, tendo em consequência o artigo 3.º, do respectivo con-
trato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, dividido em cinco quotas: uma de 801 928$, pertencen-
te à sócia Cândida Augusta Reis Camões, uma de 30 000$, perten-
cente às sócias Maria da Graça do Carmo Fernandes da Rocha Reis e

Maria Adelaide do Carmo Fernandes Pinto de Vasconcelos, em
contitularidade, uma no valor nominal de 85 241$, pertencente à
sócia Maria da Graça do Carmo Fernandes da Rocha Reis, uma no
valor nominal de 35 120$50 pertencente à sócia, Maria Adelaide do
Carmo Fernandes Pinto de Vasconcelos, e uma no valor de 50 120$50,
pertencente à sócia Maria Alexandra do Carmo Fernandes Pinto
Vasconcelos.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737895

CANAVARRO & CORTE�REAL, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 869/930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502910844;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/010510; pasta
n.º 869.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das

contas: 27 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737909

JOSÉ PEREIRINHA � PUBLICIDADE DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5583/970717; identificação de pessoa colectiva n.º 504014510; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 11/010510; pasta n.º 5583.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e aumentou o capital social para 3 007 232$, em

dinheiro, tendo em consequência os artigos 1.º, 3.º e 5.º, do respecti-
vo contrato ficado com a seguinte redacção:

a) Mudar a sede para a Rua Ernesto Gonçalves, 1338, freguesia de
Seixezelo, concelho de Vila Nova de Gaia;

b) Aumentar o capital social para 3 007 232$, sendo a importân-
cia do aumento de 7232$, realizada em dinheiro, que já deu entrada
na caixa social, o que eles afirmam sob inteira responsabilidade e
subscrita pelos actuais sócios, na proporção das respectivas quotas;

c) Redenominar o capital social para euros, passando o mesmo para
15 000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 3750 euros.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Pereirinha � Publicidade
Digital, L.da, e tem a sua sede na Rua Ernesto Gonçalves, 1338, fre-
guesia de Seixezelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros, divide-se em quatro quotas iguais de 3750 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Moreira Pereirinha; Rosa
Maria Pereira de Oliveira Pereirinha; Hélder Manuel de Oliveira
Pereirinha e Marco José de Oliveira Pereirinha.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes nomeados terão por atribuições, designadamente:
a) A prática de todos os actos de gestão necessários ao prossegui-

mento do objecto social;
b) Adquirir, vender, permutar ou de qualquer outro modo onerar

bens móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis;
c) Tomar ou dar de locação quaisquer bens;
d) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos judiciais e

extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois ge-

rentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente José Moreira
Pereirinha ou Rosa Maria Pereira de Oliveira Pereirinha.
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4 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos, contratos,
documentos e obrigações estranhos ao seu objecto social.

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737917

CONTÁBEIS 21 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9885/010206; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/010510; pasta n.º 9885.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Rectificada: Sede: Rua Ferreira Cardoso, 107/109, freguesia do

Bonfim, Porto

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737933

VICTOR NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 478/880111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917934; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/010510; pasta n.º 15 832.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede para Rua dos Polacos, 72, A-3, freguesia de Santa

Marinha, Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737925

EXPOTEL � EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 114/850802; identificação de pessoa colectiva
n.º 501501549; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 28/010518; pasta n.º 3081.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Sede: deslocada para Rua de Serralves, 124, freguesia de Lordelo do

Ouro, Porto.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628344

CHEESE CAKE � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 9942/
010219; identificação de pessoa colectiva n.º 505170710; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 35/010518; pasta n.º 9942.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova redac-

ção aos artigos 3.º e 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 5000 euros, e outra de 2500 euros, pertencentes ao sócio José
Manuel Dias de Sousa, e outra do valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Graça Maria Macedo Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral compete ao sócio José Manuel Dias
de Sousa, já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628352

WEBMEETING � INTERNET E CONSULTORIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9960/010221; identificação de pessoa colectiva
n.º 505359634 (Provisório); inscrição n.º 4; número e data da apre-
sentação: 38/010518; pasta n.º 9960.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova redac-

ção aos artigos 3.º e 4.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 5000 euros, e outra de 2500 euros, pertencentes ao sócio José
Manuel Dias de Sousa, e outra do valor nominal de 2500 euros,
pertencente à sócia Graça Maria Macedo Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral compete ao sócio José Manuel Dias
de Sousa, já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628360

LOGICOMER � GESTÃO E RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6007/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 504027794;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/010521; pasta
n.º 6007.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
A sociedade em epígrafe anteriormente denominada Logicomer �

Importação de Bens e Serviços, L.da, aumentou o capital social par
9 024 100$, em dinheiro, tendo sido transformada em sociedade anó-
nima cujo contrato é do seguinte teor:

Pacto social elaborado de harmonia com o n.º 2, artigo 64.º, do
Código do Notariado.

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LOGICOMER � Gestão e Recupera-
ção de Créditos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Ciríaco Cardoso, 265-I,
freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.
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2 � A administração poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem dependência do consenti-
mento dos outros órgãos sociais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de risco, controlo e recupe-
ração de crédito e dívidas, o comércio, importação, exportação e
representação de veículos motorizados, peças e acessórios.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, e divide-se em 50 000 acções, do valor nominal
de 1 euro cada uma.

ARTIGO 5.º

Haverá títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.

ARTIGO 6.º

As acções são nominativas ou ao portador, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei e nas
condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias nos
termos e condições previstos na lei, bem como poderá adquirir
participações noutras sociedades de responsabilidade limitada ou
ilimitada, com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

§ único. As acções que a sociedade possa adquirir do seu pró-
prio capital não serão consideradas para efeitos de convocação ou
votação em assembleia geral, apurando-se as maiorias e percentagens
em função do capital social, excluídas essas acções.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas, com direito a
voto.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos por 3 anos de entre os accionistas ou outras pes-
soas, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convocatória
com a participação de accionistas ou representados, que detenham,
pelo menos, acções correspondentes a 50% do capital social, salvo
nos casos previstos na lei, que exijam maioria.

ARTIGO 12.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

1 � Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accio-
nistas possuidores de um úmero de acções não inferior a 20, averbadas
em seu nome, ou sendo ao portador, depositadas na sede social ou em
qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do marcado para
a reunião.

2 � Poderão os accionistas possuidores de menor número de ac-
ções agrupar-se de forma a completarem o número de acções exigido
a fazer-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 14.º

As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos, salvo
quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade competirá a um administrador único,
eleito em assembleia geral, de entre os accionistas ou outras pessoas,
pelo período de 3 anos, podendo ser reeleito.

ARTIGO 16.º

O administrador terá direito à remuneração que a assembleia ge-
ral fixar, a qual poderá incluir uma percentagem dos lucros do exer-
cício até 5%.

ARTIGO 17.º

Ao administrador único são conferidos os mais amplos poderes para delibe-
rar sobre qualquer assunto de administração da sociedade, nomeadamente:

a) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou obrigar bens
e direitos de natureza móvel ou imóvel e tomar de arrendamento
prédios ou parte de prédios;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente;
c) Estabelecer ou cessar a cooperação com outras empresas;
d) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas resis-

tir, transigir ou comprometer-se por arbitragem.

CAPÍTULO V

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, conjuntamente ou

não com o administrador, nos termos definidos nos respectivos man-
datos.

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade competirá a Revisor Oficial de Contas
a nomear em assembleia geral.

CAPÍTULO VI
Aplicação dos resultados

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos constantes do balanço anual, terão a aplicação
decidida em maioria simples na assembleia geral, deduzida as parcelas
necessárias à constituição ou reconstituirão de reservas.

CAPÍTULO VII
Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade, decidirá
o prazo e forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VIII
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 22.º

Os mesmos dos órgãos sociais, findos que sejam os respectivos
mandatos, permanecerão no exercício das suas funções até à designa-
ção de quem deva substituí-los.

ARTIGO 23.º

Fica, desde já, autorizado o administrador que vier a ser designado, a
proceder antes do registo comercial da sociedade aos seguintes actos:

a) Levantamento do capital depositado;
b) Comprar quaisquer prédios rústicos ou urbanos;
c) Comprar veículos automóveis;
d) Comprar máquinas, ferramentas, utensílios ou quaisquer outros

equipamentos necessários ao exercício da actividade social.

ARTIGO 24.º

Ficam desde já designados para o triénio 2000 a 2002, nos seguin-
tes órgãos sociais:

Assembleia geral:
Presidente: Maria de Fátima de Sousa Ramos Leça, casada, residente na

Rua da Feiteira, 407,freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia;
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Secretário: Pedro de Castro Tavares Barbosa, casado, morador na
Rua de S. Bento, 1217, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova
de Gaia.

Administração:
Administrador-único: Luís Manuel da Silva e Sousa, casado, mora-

dor na Rua da Feiteira, 407, freguesia de Pedroso, concelho de Vila
Nova de Gaia.

Fiscal único:
Efectivo: Ribeiro & Azevedo � Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, n.º 99, representada por José Luís Pinto de Azevedo, Revi-
sor Oficial de Contas, n.º 626, casado, com domicílio, na Rua Rui
Gameiro, 381, Custóias, Matosinhos.

Suplente: Carlos Augusto Azevedo Duarte, Revisor Oficial de Con-
tas, n.º 717, casado, com domicílio na Avenida da República, 1651,
1.º esquerdo, da cidade de Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628395

REDINVEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 181/010423; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/010423; pasta n.º 10 181.

Certifico que, entre Aníbal Azenha de Freiras e Maria do Rosário
da Conceição Neves Freiras, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REDINVEST � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida da República, 2475, 7.º, sala 73,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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, filias, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5087,74 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2543,87 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, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócios Aníbal Aze-
nha de Freitas, 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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

7 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10207520

CLÍNICA DE ORTOPEDIA DR. NORONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 340/911024; identificação de pessoa colectiva

n.º 502620650; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/010430; pasta n.º 8201.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a sede foi
deslocada para a Rua do Pinhal do Chantre, 124, freguesia de Leça do
Balio, Matosinhos.

Está conforme.

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296638

BENJOR � SOCIEDADE DE EMPREITADAS
BENJAMIM JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 800/760428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500582360; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/
010430; pasta n.º 17 303.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
da a designação de gerente. Nomeada Maria José Duarte Cardoso
Moreira, casada e residente na Rua de António Francisco Lousa, 11,
Madalena, Vila Nova de Gaia. Data da deliberação: 21 de Fevereiro
de 2001.

Está conforme.

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296620

CARLOS & EUGÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 784/770506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500641340; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 6/
010502; pasta n.º 216.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
redenominado o capital social para 1995,20 euros, tendo o mesmo
sido aumentado para 75 000 euros, em dinheiro, subscrito por am-
bos os sócios, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo
contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em duas quotas de 37 500 euros, sendo uma de
cada um dos sócios José António da Conceição Paiva e Vítor Daniel
da Conceição Paiva.

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

Está conforme.

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296654

CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 035/681209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500054363; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 38/010503; pasta n.º 4291.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade tendo sido dada nova redacção aos n.os 1 e
2 do artigo 5.º, que é do seguinte teor:

5.º

1 � A gerência social fica afecta aos sócios Rosa Gonçalves Feijoo,
Carlos Fernando Feijoo Gonçalves, Fernando Joaquim Feijoo Gonçal-
ves, Rosa Esperança Feijoo Gonçalves Moreira e Américo Filinto
Feijoo Gonçalves, que ficam já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura da gerente Rosa Gonçalves Feijoo
ou a assinatura conjunta de dois dos restantes gerentes.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta

Está conforme.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296662

ALBERTO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3272/950608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503437760; número e data da apresentação: 2870/000629;
pasta n.º 3272.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296670

SUN CHEMICAL PORTUGAL � TINTAS
GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 059/770811; identificação de pessoa colectiva
n.º 500674272; número e data da apresentação: 5329/000807;
pasta n.º 19 104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

16 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10296689

ALFREDO PEREIRA DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 217/690321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500015554; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 1 e 3/010503.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções de gerente de Ilídio de Sousa Rodrigues, por
renúncia, em 6 de Abril de 2001.

Apresentação n.º 3/010503. Designação de gerente. Nomeado o
sócio Porfírio Ferreira Coelho, residente na Rua das Pereiras, 99, Santa
Maria da Feira. Data: 6 de Abril de 2001.

Está conforme.

10 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296697

F. REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 331; identificação de pessoa colectiva n.º 500887713; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 16/010213; pasta
n.º 2917.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 56 199$, sendo 36 151$ por incorporação de reservas legais a
distribuir proporcionalmente pelos sócios e 20 048$ em dinheiro
subscrito por Cláudia Maria Ribeiro Salgado de Andrade Saraiva da
Silva Rego, admitida como nova sócia.

Mais certifico que, após redenominação do capital foi transforma-
da em sociedade anónima regendo-se pelo contrato seguinte: 

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura lavrada em 21 de Dezembro de 2000, a fl. 138 2 seguintes, do

livro de notas para escrituras diversas n.º 111-L, do 10.º Cartório
Notarial de Lisboa.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação F. Rego, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem a sua sede, em Vila Nova de Gaia, Avenida
da República, 740, 2.º, salas 23 e 24, na freguesia de Mafamude, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

2 � A sede social poderá ser transferida por decisão do conse-
lho de administração ou do administrador único para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social da sociedade é o exercício exclusivo da mediação
de seguros.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 75 100 euros, completamente realizado,
em dinheiro e representado por 75 100 acções com um valor nomi-
nal de um euro cada uma.

2 � O conselho de administração, ou o administrador único, po-
derá, nos termos da lei, aumentar o capital social por uma ou mais
vezes, até ao montante de 500 000 euros.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que
já possuírem.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções serão nominativas.
2 � As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,

1000 ou mais acções.
3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-

rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
pelo conselho de administração ou pelo administrador único, poden-
do as assinaturas ser postas por chancela.

4 � A transmissão de acções, seja a favor de accionistas, seja a
favor de terceiros, fica dependente de consentimento expresso da
sociedade, tendo esta direito de preferência na aquisição. Não usando
a sociedade deste direito, o direito de preferência deferir-se-á a qual-
quer dos accionistas, e desejando a preferência mais que um accionis-
ta, as acções deverão ser divididas pelos pretendentes na proporção
das respectivas participações no capital.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do pre-
sente contrato.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito de voto que tenham as suas acções registadas nos livros
de registo da sociedade ou depositadas na sede social pelo menos até
oito dias antes do dia que for marcado para a realização da assembleia
geral ou ainda depositados em instituição bancária a qual, a pedido do
respectivo accionista, deverá comunicar ao presidente da assembleia
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geral, também pelo menos até oito dias antes do dia que for marcado
para a realização da assembleia geral, quais as acções que aí se achem
depositadas e a respectiva titularidade.

2 � A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anúncios
publicados nos termos da lei ou para carta registada com aviso de
recepção enviadas para o último domicílio conhecido dos accionis-
tas, com a antecedência mínima de 21 dias relativamente à data pre-
vista para a reunião.

ARTIGO 8.º

Accionista

1 � Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de entre eles para
os representar na assembleia geral.

3 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por carta, entregue na sede social até ao dia útil anterior ao designa-
do para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Votos

1 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto, dispondo
os accionistas de tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resulte da divisão por 100 do número de acções que pos-
suam, sem qualquer limite.

2 � As acções não integralmente liberadas não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral, a menos que esta, por maioria simples,
determine que as votações sejam feitas de outro modo igualmente
admissível à face da lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração de três anos, poden-
do os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por um conselho de administração, composto
por três ou cinco membros, ou por um administrador único, eleitos em
assembleia geral, por um mandato com a duração de três anos, reelegível
uma ou mais vezes, com ou sem dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração, ou o administrador único fica
investido dos poderes necessários para o efeito de assegurar a gestão
corrente da sociedade, podendo, designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar, letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis e

celebrar os contratos de locação financeira relativos aos referidos bens;
f) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,

tanto judicial como arbitral;
g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avais;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a prá-

tica de certos actos ou categorias de actos especificados na respec-
tiva procuração.

ARTIGO 12.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a intervenção de um dos ad-
ministradores.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letras de favor, avais, abonações e outros actos,

contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios sociais,
sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados nestas con-
dições considerados nulos e sem qualquer validade e sob pena de o in-
fractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

A fiscalização da sociedade bem como a revisão das suas contas
competem a um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia
geral, por um mandato com a duração de três anos, reelegíveis uma
ou mais vezes.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia deliberar.

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais designados para o triénio de 2000/2002

Conselho de administração: presidente � José Fernando da Silva
Rego; vogal � Maria Irene Dias de Pinho Neves da Silva Rego; vo-
gal � Pedro Nuno de Pinho Neves da Silva Rego, casado, residente
na Rua de Alfredo Keil, 371, 1.º, direito, Porto.

Mesa da assembleia geral: presidente � Sara Maria de Pinho Neves da
Silva Rego, solteira, maior, residente na Praceta de 25 de Abril, 35, 3.º,
direito, Vila Nova de Gaia; secretário � José Carlos da Silva Rego, casa-
do, morador na Vergada, Estrada Nacional n.º 1, 369, Argoncilhe.

Fiscal único: Dr. Angelo Belisário de Sousa, Revisor Oficial de Con-
tas n.º 647, casado, morador na Rua do Cunha, 132, 4.º, direito, no
Porto; suplente � Dr. António Alexandre Pereira Borges, Revisor
Oficial de Contas n.º 559, em representação da sociedade António
Borges, João Macedo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com o n.º 69, na Lista de Revisores Oficiais de Contas.

É o que cumpre certificar.

20 de Fevereiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11921986

FINIGEST � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 502138858; identificação de pessoa colectiva n.º 502138858;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/010504; pasta n.º 12 192.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Facto: projecto de fusão.
Sociedade incorporante: FINIBANCO, S. A.
Sociedades incorporadas: FINIGEST, S. G. P. S., S. A., com sede no

Porto; FNB Investimentos, S. G. P. S., S. A., com sede em Lisboa e
Finifundos Gestão de Activos, S. G. P. S., S. A., com sede em Lisboa.

Modalidade: transferência global de património das sociedades in-
corporadas na sociedade incorporante.

Alterações: nenhumas.

Está conforme.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296700

ALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7858/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504735713;
número e data da apresentação: 445/010504; pasta n.º 7858.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296751
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CUSTÓDIO FERREIRA LINO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 118/710218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530084; número e data da apresentação: 443/010504; pas-
ta n.º 8618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299750

ARESAGANTE � REPRESENTAÇÕES,
ESTUDOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Ma-
trícula n.º 7136/960528; identificação de pessoa colectiva
n.º 503653020; número e data da apresentação: 441/010504;
pasta n.º 21 690.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.
11 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-

te Pinheiro. 10299734

LAVINDUSTRIAL � ACTIVIDADES DE LIMPEZA
INDUSTRIAL, L.DA

(anteriormente denominada LAVINDUSTRIAL � INDÚSTRIA
DE TRATAMENTO DE ROUPAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9522/001018; identificação de pessoa colectiva n.º 505080940;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 40/010507; pasta
n.º 9522.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterada
a denominação e objecto tendo em consequência o corpo do ar-
tigo 1.º e artigo 2.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LAVINDUSTRIAL � Actividades de
Limpeza Industrial, L.da, com sede na Travessa de São Martinho, 5,
freguesia de Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de limpeza industrial e ser-
viços conexos.

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

Está conforme.

14 de Maio de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299769

GAIATERRAS � TERRAPLENAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6394/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504118030;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20010328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, mudou o
objecto e aumentou o capital social para 20 048 200$, em di-
nheiro subscrito por ambos os sócios Jorge da Silva Lopes e Jor-
ge da Silva Lopes e Jorge Afonso Lopes, tendo o mesmo capital
social sido redenominado para euro e em consequência os arti-

gos 2.º e 3.º do respectivo contrato de sociedade ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em demolições e terraplenagens. Trans-
porte rodoviário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 50 000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Disseram finalmente que, a importância do aumento se encontra
integralmente realizada e deu já entrada na caixa social, não
sendo exigida pela lei ou pelo contrato, a realização de outras
entradas.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299610

CARLOS & CARNEIRO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 151; identificação de pessoa colectiva n.º 500966281; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 8/
010510; pasta n.º 2352.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguintes
registo:

Redução de capital e redenominação e alteração do contrato.
Quantia a que ficou reduzido: 1 202 892$.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 1999.
Mais certifico que, foi alterado o artigo 3.º, passando a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 6000 euros, dividido em três quotas iguais de 2000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, José Carlos Fernandes Prezado, Elísio
Manuel Dias Ribeiro e Jaime Manuel Fernandes Prezado.

É o que cumpre certificar.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11552980

REALON � FÁBRICA DE FECHOS DE CORRER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 041/800321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500950741; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 26/010510; pasta n.º 1596.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
da a cessação de funções de gerente de Maria Cândida de Oliveira
Sousa Morais, por renúncia, em 18 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737941

GRUPO SOUSA MORAIS � CRIAÇÃO
E DIFUSÃO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 540/900724; identificação de pessoa colectiva
n.º 502388633; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 27/20010510.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções de gerente de Maria Cândida de Oliveira Sousa
Morais, por renúncia, em 17 de Janeiro de 2001.

Está conforme.

17 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737950

CARDINAL 2 � ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2721/941202; identificação de pessoa colectiva n.º 503322504;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/010524; pasta
n.º 2721.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte:

Capital redenominado: 29 927,87 euro, sendo a quota de cada um
dos sócios de 17 956,72 euros e 11 971,15 euros. Aumento de
22 072,13 euros, em dinheiro, subscrito quanto a 13 243,28 euros,
pelo sócio Jorge Augusto e 8 828,85 euros, pelo sócio Rui Miguel,
importâncias a acrescer às respectivas quotas, tendo em consequên-
cia o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade ficado com a
seguinte redacção: 

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 52 000 euros,
correspondente à soma de duas quotas: uma de 31 200 euros, perten-
cente ao sócio Jorge Augusto Vilhena Raminhos Ferreira; uma de
20 800 euros, pertencente ao sócio Rui Miguel Gião Santos, como
bem próprio.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia
geral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de cinco vezes o
capital social.

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

Está conforme.

31 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296492

TUBOGAIA � ARTIGOS SANITÁRIOS
E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1418; identificação de pessoa colectiva n.º 503048925; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/010508; pasta
n.º 1418.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 4820$ em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos sócios.

Mais certifico que, após redenominação do capital, foram altera-
dos os artigos 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas do
valor nominal de 3250 euros, uma de cada um dos sócios Eusébio
Ribeiro Soares da Silva e Maria Arminda Moreira da Costa Soares da
Silva, uma no valor nominal de 2500 euros do sócios Carlos Ferreira
Teixeira e outra do valor nominal de 1000 euros do sócio Manuel
Joaquim Ferreira Teixeira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessárias a assinatura de três deles,
indistintamente, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

É o que cumpre certificar.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 12454760

DESNAVE � DESPACHOS E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 863/700805; identificação de pessoa colectiva
n.º 500084459; números e data da PC: 527/528/529/20010517;
pasta n.º 17 442.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 09415866

FAGIP � GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 214/910904; identificação de pessoa colectiva
n.º 502589221; número e data da apresentação: 538/010518; pasta
n.º 7702.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628269

PRJ � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 121/910731; identificação de pessoa colectiva
n.º 502598158; número e data da apresentação: 537/010518; pasta
n.º 8238.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628255

COTEFIS � GESTÃO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6/920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502693622;
número e data da apresentação: 536/010518; pasta n.º 6.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628247

ANGELO VIEIRA & PEREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6663/980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504169483;
números e data da PC: 532 e 533/010517; pasta n.º 6663.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas aos anos de 1998 e 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628239
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ISCAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 336/580628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363935; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 37 e 38/010517; pasta
n.º 9966.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções do administrador Zacarias Berenguel Vivas, por
óbito, em 4 de Fevereiro de 2000.

Designação de administrador para preenchimento de vaga para o
mandato em curso (1999/2001). Nomeado Pedro Manuel Vieira da
Rosa Ferro, solteiro, maior, residente em Alameda das Linhas de
Torres, 72, Lisboa. Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628220

ACÁCIO OSÓRIO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 956/741105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500305390; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: Of. 11/010517; pasta n.º 8629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
da a cessação de funções de gerente de Acácio Osório de Carvalho
Lapa, por óbito, em 20 de Maio de 2000.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628212

ARTEPORTO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 742/921116; identificação de pessoa colectiva n.º 502872616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/010517; pasta n.º 742.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Sede: deslocada para a Rua do Dr. Alves da Veiga, 84, Porto.

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628204

VALE LAGAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1768/920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502682507; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 10/010517; pasta n.º 1768.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
mudança de sede e objecto social, tendo em consequência os artigos 1.º,
2.º, 3.º e 5.º do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Vale Lagar � Construções, L.da,
com sede na Avenida da República, 760, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de todo o tipo de
edificações, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escritura social, é de 40 000 euros e corresponde

à soma de quatro quotas de 10 000 euros, uma de cada um dos sócios
Teófilo Delfim Gonçalves Ferreira, António José Castro Gonçalves,
Thomas François Lipuscek e Jorge Humberto da Purificação Henriques.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente são necessárias as assinaturas de dois sócios-gerentes.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar e vender bens móveis de e para a sociedade,
tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios, tomar ou dar de
trespasse ou locação quaisquer estabelecimentos.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628190

CARLOS QUEIROGA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/010416; pasta n.º 10 152.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Queiroga � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do Alcaide Faria, 71, rés-
do-chão, esquerdo, freguesia de Aldoar, concelho do Porto.

3 � A sede da Sociedade poderá ser transferida, por deliberação da
gerência para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a exploração de táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde a uma única quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao único sócio Carlos Alberto Vaz Queiroga.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � A gerência da Sociedade poderá não ser remunerada, se tal for

decidido pelo único sócio.
3 � Fica já designado gerente o único sócio Carlos Alberto Vaz

Queiroga.
4 � A Sociedade vincula-se com a intervenção de um ge-

rente.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme.

23 de Abril de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Maria Valente.
10258493

MEDIVILLA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6356/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504097113;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/010517; pasta
n.º 6356.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a mudança de sede, tendo em consequência o corpo do artigo 1.º e
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n.os 1 e 2 do artigo 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MEDIVILLA � Sociedade de Media-
ção Imobiliária, L.da, com sede na Avenida da República, 885, 4.º,
centro posterior, freguesia de Mafamude, da cidade de Vila Nova de
Gaia.

4.º

1 � A gerência social fica afecta à sócia Cláudia Margarida Vi-
cente Gaspar, que fica já nomeada gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos de responsabilidade é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628182

BORGES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 885/830505; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530912; número e data da apresentação: 513/010516; pasta
n.º 17 488.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628174

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA FISIODENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 622/840410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501472347; número e data da apresentação: 511/010516; pas-
ta n.º 19 211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628166

BORGES & MEIRINHOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4446/940427; número e data da apresentação: 521/010516;
pasta n.º 4446.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 13622544

LITARTE � LITOGRAFIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 384/710812; identificação de pessoa colectiva
n.º 500166765; número e data da apresentação: 521/010516; pas-
ta n.º 9829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628158

ARA PORTUGUESA � FÁBRICA DE CALÇADO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 158/750318; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 26/010516; pasta n.º 12 713.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
alteração do contrato de sociedade. Artigo alterado: 1.º Mudou a
denominação para Ara Portuguesa � Fábrica de Calçado, L.da

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628140

CONSTRUÇÕES CARLOS MOREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 111/901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502443685; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 23/010516; pasta n.º 19 857.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, mudou a
denominação, aumentou o capital social para 4 009 640$, em dinhei-
ro, subscrito pelos sócios, tendo o referido capital sido redenominado
para euro e em consequência os artigos 1.º, 3.º e 4.º do respectivo
contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação C. Moreira & Filhos � So-
ciedade de Construções, L.da, com sede na Rua de Valentim Francisco
dos Santos, 79, freguesia de Seixezelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 20 000 euros e corresponde à
soma de quatro quotas: uma de 10 000 euros do sócio Carlos Moreira
da Silva, uma de 6000 euros, da sócia Maria Odete Freitas do Carmo
e duas de 2000 euros, uma de cada um dos sócios Carlos Eduardo
Moreira Freitas e Ricardo José Moreira Freitas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Carlos Moreira
da Silva e Maria Odete Freitas do Carmo, sendo suficiente a assinatu-
ra de qualquer deles para obrigar a sociedade e a representar em juízo,
activa e passivamente.

§ único. Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerência
poderá comprar e vender bens móveis de e para a sociedade, tomar ou dar
de arrendamento quaisquer prédios, tomar ou dar de trespasse ou locação
quaisquer estabelecimentos, e solicitar quaisquer financiamentos até aos
montantes que entenderem convenientes, dando de hipoteca quaisquer
prédios pertencentes à sociedade como garantia dos mesmos.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628131

CATLOOK, PERFUMARIA COSMÉTICA E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9489/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 505164752;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: Of. 7 e 8 e 11/010516; pasta n.º 9489.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções de gerente de Sílvia Carla Alves da Silva, por
renúncia, em 28 de Fevereiro de 2001.

Mais certifico que, foi alterado o contrato de sociedade tendo sido
dada nova redacção ao n.º 1 do artigo 4.º que é do seguinte teor:

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme o
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, já nomea-
dos gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � (Inalterado.)

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

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628123

DUARTE TEIXEIRA AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9829/010122; identificação de pessoa colectiva n.º 505209543;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/010516; pasta
n.º 9829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 9 de Maio de 2001.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628115

FOGECA.COM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9189/000717; identificação de pessoa colectiva n.º 504975501;
número e data da apresentação: 578/010523; pasta n.º 9189.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296255

PREDEFINITIVO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8701/000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504796860;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/010523; pasta n.º 8701.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
da a cessação de funções de gerente de Luís Filipe Soares Guedes
da Silva, por renúncia, em 5 de Março de 2000.

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296263

M. F. SEQUEIRA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6942/980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504228528;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/010523; pasta
n.º 6942.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 26 de Março de 2001.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296271

G. P. P. L. � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5988/971205; identificação de pessoa colectiva n.º 504015354;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/010523; pasta
n.º 5988.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
da a dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 21 de Março de 2001.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296280

CONSTRUMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4199/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503639524;
inscrição n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresen-
tações: 4 e 5/010523; pasta n.º 4199.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, o seguinte:
Mudou o objecto social tendo em consequência o artigo 3.º do

respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, administra-
ção de bens imóveis e administração de condomínios.

E, designação de gerente. Nomeada Sónia Cristina Oliveira San-
tos, residente na Rua de António Bessa Leite, 936, habitação 1.6,
Lordelo do Ouro, Porto. data da deliberação: 21 de Maio de 2001.

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296301

SOMNORTE � ESTÚDIOS DE SOM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 170/920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502729830; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 3/010521; pasta n.º 170.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 1999/2001:

Conselho de administração: presidente � Armando dos Santos Amaral,
casado, residente na Avenida da República, 1921, 8.º, esquerdo, Vila
Nova de Gaia; vogal � Jorge Daniel Ventura Mendes Paupério, casa-
do, residente na Avenida de Vasco da Gama, 1461, 7.º, direito, Vila
Nova de Gaia; vogal � Maria Ascensão Pinto dos Santos Amaral,
casada, residente na Avenida de Vasco da Gama, 1461, 6.º, direito,
Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: Inácio e Almeida, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Aníbal Pedro Jacinto Inácio, Revisor Oficial
de Contas, casado, residente na Praceta Mayer Garção, 6, São Pedro
do Estoril; suplente � José Manuel de Almeida, Revisor Oficial de
Contas, casado, residente na Rua da Vitória, 42, 2.º, Lisboa.

Data da deliberação: 31 de Março de 1999.

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296298
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BRECHA � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3093; identificação de pessoa colectiva n.º 503896397; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/
010523; pasta n.º 3093.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 4 562 050$ em dinheiro, subscrito quanto a 50 482$ por cada
um dos sócios Ana Paula e Carlos José e quanto a 4 461 086$ pelo
sócio Manuel Joaquim.

Mais certifico que, após redenominação do capital, foram altera-
dos os artigos n.º 1 do 1.º, 3.º, n.º 1 do 5.º e 6.º, passando a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma BRECHA � Sistemas
Informáticos, L.da, tem a sua sede na Rua de Salgueiros, 539, fregue-
sia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em três quotas, sendo uma de
23 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Joaquim Valente
Rodrigues, e duas de 1000 euros, cada, pertencentes uma à sócia
Ana Paula Pereira Marques, e outra ao sócio Carlos José Valen-
te Rodrigues.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, ficando, porém,
já designados gerentes os sócios Manuel Joaquim Valente Rodrigues,
Ana Paula Pereira Marques e Carlos José Valente Rodrigues.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao valor global de 250 000 euros.

É o que cumpre certificar.

28 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12654329

AMORIM, NEVES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 433/630303; identificação de pessoa colectiva n.º 500311412;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/010524; pasta
n.º 8320.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, mudou o
objecto social tendo em consequência o artigo 2.º do respectivo con-
trato de sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda e revenda de
imóveis adquiridos para esse fim, construção de outras operações sobre
os mesmos, comércio a retalho de vestuário.

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

Está conforme.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10296310

CLÍNICA DENTÁRIA DE MAFAMUDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2195/940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503198200;
inscrição n.º 7, inscrição n.º 8, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 7, 9 e 10/010412; pasta
n.º 2195.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade tendo sido dada nova redacção ao artigo 5.º
do respectivo contrato que é do seguinte teor: 

5.º

O capital social, integralmente realizado é de 1 000 000$, dele
pertencendo uma quota de 950 000$, dele pertencendo uma quota de
950 000$ à sócia Alexandra Maria Alves do Nascimento Silva e uma
quota de 50 000$ à sócia Zulmira de Lurdes Martins Alves da Silva.

Mais certifico que: designação de gerente. Nomeada Zulmira de
Lurdes Martins Alves da Silva, em 31 de Janeiro de 1996 e residente
na Rua de São Bernardo, 53, 2.º, direito, Porto.

Cessação de funções de gerente de Zulmira de Lurdes Martins
Alves da Silva, por renúncia, em 12 de Março de 2001.

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

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante Pinheiro. 10300007

AUTO TÁXIS FOZ DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4812/961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503766720;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/010416; pasta
n.º 4812.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 2 004 820$ em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, tendo o
mesmo sido redenominado para euros e em consequência os artigos 3.º
e 4.º do respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma quota
do valor nominal de 5100 euros, pertencente ao sócio José Fernando
da Costa Oliveira e a outro do valor nominal de 4900 euros, perten-
cente à sócia Maria Jacinta Pinto de Freitas.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 euros.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299661

CROMAGEM S. JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 040/810515; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171312; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/010416; pasta n.º 17 334.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções de gerente de António Alves, por renúncia, em
28 de Fevereiro de 2001.

Está conforme.

27 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299670

CORREIA ALBINO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 960/881228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502082445; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 9/
010416; pasta n.º 15 831.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado o contrato de
sociedade, tendo sido dada nova redacção aos artigos 3.º e 4.º que é
do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 000 euros (correspondente a 8 420 244$), dividido em duas quo-
tas iguais dos valores nominais de 21 000 euros, cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Amadeu Pereira da Silva e Nuno
José Ribeiro da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios e não sócios
que sejam nomeados gerentes e ainda de quem venha a ser designado
gerente em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299688

KUFNER PORTUGAL � COMÉRCIO DE ENTRETELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 100/990324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504365592; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/010329; pasta n.º 21 698.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a cessação de funções de gerente de Fernando José Araújo Quelhas,
por renúncia, em 8 de Fevereiro de 2001.

Está conforme.

11 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299823

COMPASSO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

(anteriormente COMPASSO � AGÊNCIA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5038; identificação de pessoa colectiva n.º 503807583; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 29/010329; pasta
n.º 5038.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, mudou a
denominação, sede e objecto tendo em consequência os artigos 1.º e
2.º do respectivo contrato de sociedade ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMPASSO � Empresa de Trabalho
Temporário, L.da, com sede social na Rua de Júlio Dinis, 561, sala
101, da freguesia de Cedofeita, do concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na cedência temporária de trabalhadores
para utilização de terceiros utilizadores e no desenvolvimento de
actividades de selecção, orientação e formação profissional, consul-
tadoria e gestão de recursos humanos.

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

Está conforme.

12 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299955

PETROPRATA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4649; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 43/
010411; pasta n.º 4649.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a sociedade
anteriormente denominada Narciso Miranda, L.da, mudou a denomi-
nação tendo em consequência o corpo do artigo 1.º do respectivo
contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PETROPRATA � Comércio de
Combustíveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, 1510,
freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

Está conforme.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299963

FAST LUZA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8948/000510; identificação de pessoa colectiva n.º 504923463;
inscrição n.º 3; números data da apresentação: 22 e 23/010412;
pasta n.º 8948.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi transfor-
mada em sociedade unipessoal por quotas, tendo em consequência o
respectivo contrato de sociedade ficado a reger-se pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fast Luza � Formação Profissio-
nal e Consultoria, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Entreparedes, 6, 21, freguesia da
Sé, concelho do Porto.

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 formação profissional, nomeadamente
na área comercial e administrativa. Consultoria, nomeadamente eco-
nómico-financeira e de modernização e reorganização de empresas.
Prestação de serviços de apoio às empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado, cabe
ao sócio único, que se mantém como gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
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.

26 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 10299998
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MAXTITA PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1407/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502638010;
número e data da apresentação: 523/010517; pasta n.º 10 658.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628271

MAURÍCIO LOPES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 149/890801; identificação de pessoa colectiva
n.º 502197030; número e data da apresentação: 525/010517; pasta
n.º 13 725.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628280

OPTIESTOJO � ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1263/930518; identificação de pessoa colectiva n.º 502989840;
número e data da apresentação: 524/010517; pasta n.º 1263.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

23 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628298

SALÃO PRIMAVERA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 848/910529; identif icação de pessoa colect iva
n.º 502562765; número e data da apresentação: 531/010517;
pasta n.º 19 804.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628301

BÉBÉS & C.A � CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7938/990713; identificação de pessoa colectiva
n.º 504350218; número e data da apresentação: 526/010517;
pasta n.º 7938.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628310

ALMERINDA & OLIVEIRA � COMÉRCIO
PRODUTOS HORTÍCOLAS E RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7941/990714; número e data da apresentação: 530/20010517;
pasta n.º 7941.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628328

CARLOS SILVA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 565/880210; identificação de pessoa colectiva
n.º 501932003; inscrição n.º 14; números e data das apresenta-
ções: 12 e 15/20010518; pasta n.º 10 112.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 3 007 230$ após o aumento

de 7230$ em dinheiro, tendo o mesmo sido redenominado para eu-
ros e em consequência os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (correspondente a 3 007 230$), dividido em duas quo-
tas iguais dos valores nominais de 7500 euros, cada uma, pertencen-
do uma a cada um dos sócios, João Bonifácio Moreira e Maria Olí-
via Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios João Bonifácio
Moreira, agora nomeado gerente e ainda das pessoas que venham a
ser designadas em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

25 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628379

SISAL � ARTIGOS SANITÁRIOS DE SILVA & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 012/810507; identificação de pessoa colectiva
n.º 501161511; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
20010521; pasta n.º 17 286.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 120 000 000$, em dinheiro,

subscrito por cada um dos sócios António das Neves Silva e José Couto
e Sá tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato de
sociedade ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 120 000 000$; divide-se em duas quotas iguais de 60 000 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628387
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BAMGE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5480/970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503910163;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20010521; pasta n.º 5480.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Américo da Rocha Gigante, por

renúncia, em 31 de Agosto de 2000.

Está conforme.

28 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628409

CONTACTO � CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 346/820416; identificação de pessoa colectiva
n.º 501278699; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 19/20010522; pasta n.º 10 962.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de Ricardo Botelho Barbosa Pinto dos Santos,

por renúncia, em 28 de Agosto de 2000.

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628417

ABIMAQUE � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1852/940113; identificação de pessoa colectiva n.º 503153214; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20010522; pasta n.º 1852.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 1 503 615$, em dinheiro,

tendo o mesmo sido redenominado para euro e em consequência o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500 euros
e está dividido em duas quotas, sendo: uma no valor nominal de 6000 euros,
pertencente ao sócio Dinis Teixeira Barroso; e uma no valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Dinis Filipe Rombert Barroso.

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

Está conforme.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628425

B. B. Z. � PUBLICIDADE E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3372/950707; identificação de pessoa colectiva n.º 503453838;
número e data da apresentação: 3372/950707; pasta n.º 3372.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628433

FOZ CAPOEIRA � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4898/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503796310;
número e data da apresentação: 561/010522; pasta n.º 4898.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

29 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628441

DECORAÇÕES AGUARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5624/950324; identificação de pessoa colectiva n.º 503394823;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20010430; pas-
ta n.º 17 457.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2000.

Está conforme.

9 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296611

QUERCASA � CONSTRUÇÃO, COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 832/900619; identificação de pessoa colectiva
n.º 502366435; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
20010427; pasta n.º 5049.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova redac-

ção ao artigo 4.º do respectivo contrato que é do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio José António Vieira
Pereira de Queirós, desde já nomeado gerente, bastando a sua assina-
tura para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296590

CIBERMAT � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9964/010222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010222; pasta n.º 9964.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIBERMAT � Sociedade de Constru-
ção, Unipessoal, L.da, com sede na Praça do General Humberto Del-
gado, 287, 3.º, direito, na cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra, ven-
da, arrendamento, permuta e administração de bens imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens e valores que constituem o activo da sociedade é de
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5000 euros, e corresponde a uma quota única de igual valor nominal
pertencente ao único sócio Carlos Miranda de Sousa Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência social é conferida ao único sócio Carlos Miranda de
Sousa Dias, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, o qual em assembleia geral poderá nomear
outros gerentes.

Está conforme.

5 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria Soares.
12688070

FOLHADOS DAS CORGAS � PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8954/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504994093;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20010427; pasta n.º 8954.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Sede: deslocada para a Rua de D. Dinis, 153, 3.º, bloco 1, freguesia

de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296549

FERNANDO VAN ZELLER & C.A, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 462/851112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171479; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 18/20010427; pasta n.º 2350.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2001/

2004.
Administrador único: 
Fernando Guedes, casado, residente na Rua de Fernão Mendes Pin-

to, 102, Porto.
Fiscal único A. Santos, J. Alves & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas,� com sede na Rua de Júlio Diniz, 891, Por-
to representada por António Francisco Barbosa dos Santos, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Calouste Gulbenkian,
133, 3.º, hab. 4, Porto;
    Suplente: Pedro Travassos & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas com sede na Avenida da República, 90, 7.º Lisboa,
representada por António Manuel Dantas Amorim, residente na Rua
dos Castanheiros, 166, Rio Tinto, Gondomar.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Está conforme.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 10296530

FERNANDO VAN ZELLER & C.A, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 462/851112; número e data da apresentação: 399/20010427;
pasta n.º 2350.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296522

BARRAL DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 844/770527; identificação de pessoa colectiva n.º 500634084;
número e data da apresentação: 401/27042001; pasta n.º 17 458.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296514

XAMEL � CAFÉ E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 397/27042001; identificação de pessoa colectiva n.º 502692804;
número e data da apresentação: 397/27042001; pasta n.º 19 852.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 10296506

E. P. R. I. � ESTUDOS, PLANIFICAÇÃO
E REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1005/881021; número e data da apresentação: 398/20010427;
pasta n.º 2235.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 2000.

É o que cumpre certificar.

8 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Barbosa
de Oliveira Gigante Pinheiro. 11554002

COMPROCON � COMPANHIA DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto. Matrícula n.º 3198/950515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503440191; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20010516;
pasta n.º 3198.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Sede: deslocada para Avenida de Sidónio Pais, 379, freguesia de

Ramalde, Porto.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 11959584

WF �CONSTRUÇÕES E TURISMO S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4377; identificação de pessoa colectiva n.º 503675202; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/20010515; pasta
n.º 4377.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2001/

2004.
Conselho de Administração: presidente � Manuel Eduardo dos

Santos Freitas, casado, residente na Rua de Nossa Sra. do Livramen-
to, 40, Vereda, 8, Vila Nova de Gaia; vogais: José Paupério Fernan-
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des, casado, residente na Rua de  Raúl Caldevilla, 126, 1.º E, frente,
Porto; Alexandre Wragg Freitas, solteiro, maior, residente na referi-
da Rua de Nossa Sra. do Livramento;

Conselho fiscal: presidente � Victor Domingos Pina Cardoso da
Costa Azevedo, casado e residente na Rua de Júlio Dinis, 911, 3.º,
direito, Porto; vogais: Carlos Silva Dias, divorciado, residente na Rua
de Goa, 292, São Mamede de Infesta, Matosinhos; Ledo Morgado e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial de contas, casado, re-
sidente na Rua de Alfredo Keil, 273, 6.º, E, Porto; suplente: Jorge
Manuel Felizes Morgado, revisor oficial de contas, casado, residente
na Rua de Fresca, 263, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data da deliberação: 29 de Março de 2001.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628107

TRANSSERROT � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7290/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504538241;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 18; números e
data das apresentações: 5 e 6/20010515; pasta n.º 7290.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de Joaquim Pedro Barata Salgueiro

Pita, por renúncia, em 2 de Maio de 2001.
Designação de gerente, nomeada Sandra Cristina dos Santos Pi-

cado, solteira, maior, residente na Rua de Armindo Nogueira da
Costa, 44, rés-do-chão, esquerdo frente, Maia.

Data da deliberação: 2 de Maio de 2001.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628093

A. F. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 002/741211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500001685; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 17/
20010515; pasta n.º 11.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 10 024 100$, em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios, tendo o mesmo capital sido
redenominado para euro e em consequência sido alterado totalmente
o contrato de sociedade cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma A. F. Santos, L.da, tem a
sua sede na Rua da Vistosa, 51, freguesia de Santa Marinha, con-
celho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de metalurgia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e está
dividido em duas quotas, sendo uma de 25 500 euros pertencendo ao
sócio António Maria Pinho dos Santos e outra de 24 500 euros per-
tencente ao sócio Francisco Rui Pinho dos Santos.

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 � A administração e representação da sociedade, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais serão
remunerados ou não conforme for deliberado, continuando porém,
como gerente os sócios António Maria Pinho dos Santos e Francisco
Rui Pinho dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens de natureza móvel; e
b) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de

quota;
c) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se

fazer representar nas assembleias gerais por mais de três anos con-
secutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas
a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme.

22 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628085

LUSOCARD � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8022/990804; identificação de pessoa colectiva n.º 504559818;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20010515; pas-
ta n.º 8022.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e aumentou o capital social para 150 000 euros ten-

do em consequência os artigos 1.º e 3.º do respectivo contrato ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUSOCARD � Comércio de
Artigos de Papelaria, L.da, e tem a sua sede na Praceta de São Tiago,
142, freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente, realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
90 000 euros ao sócio Jorge Manuel Cabido Pereira Martins e outra do
valor nominal de 60 000 euros à sócia Lucinda Maria Pereira Soares
Braga.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628077

FARIA, SILVA & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 595/811019; identificação de pessoa colectiva
n.º 501210733; número e data da apresentação: (PC.) 359/
20010419; pasta n.º 5775.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas relativas ao ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Bar-
bosa de Oliveira Gigante Pinheiro. 12628069

RAMOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 585/720222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500064750; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
20010514; pasta n.º 21 314.
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Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
O capital social foi redenominado para 49 879,79 euros tendo sido

aumentado para 50 000 euros, em dinheiro, e em consequência o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 2500 euros do
sócio Valdemar Ferreira e duas do sócio António Fernando Ramos
Ferreira, sendo uma de 25 000 euros e outra de 22 500 euros.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628050

COMPANHIA CERÂMICA DAS DEVEZAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5162/20001013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500067775; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 13/20010514; pasta n.º 3626.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Depositados na pasta respectiva os documentos referentes à pres-

tação de contas do ano de exercício de 2000.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio: 2001/

2003.
Conselho de administração: presidente � Teresa Maria Tamagnini

Mendes de Carvalho, casada, residente na Rua de Azedo Gneco, 823,
esquerdo, Lisboa; vogal: João Tamagnini Mendes de  Carvalho,casado
residente na Rua de Júlio Dinis, 7, Cascais; Gonçalo Maria Tamagnini
Mendes de Carvalho, divorciado, residente na Rua J. A. Ferreira, 101,
Estoril; substitutos: Tomás de Lencastre Tamagnini Mendes de Car-
valho, solteiro, maior, residente na Rua de Júlio Dinis, 7, Cascais;
Hans Walter Jakobi, solteiro, maior, residente na Rua de João
Henriques, lote 2, 6.º, A, Cascais; Margarida Maria Tamagnini Men-
des de Carvalho, solteira, maior, residente na Rua de João Henriques,
lote 2, 6.º, A, Cascais.

Fiscal único: António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua do Campo Alegre,
606, 2.º, salas 201 e 203, Porto, representada por António Mon-
teiro de Magalhães, revisor oficial de contas; suplente: Adélio de Oli-
veira Macedo, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628034

DECORANGEL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6645/980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504169351;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/20010514; pas-
ta n.º 6645.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e aumentou o capital social para 5 012 050$, em

dinheiro, tendo o mesmo sido redenominado para euro e em conse-
quência os artigos 1.º (corpo) e artigo 3.º do respectivo contrato fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DECORANGEL � Construção
Civil, L.da, com sede na Rua dos Mourões, 1804, freguesia de São Félix
da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 25 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas de 12 500 euros uma de cada um dos sócios
Jorge Manuel de Bessa Rangel e Maria de Fátima Marques Oliveira
Rangel.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628026

MADEIPLIC � COMÉRCIO E COLOCAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 8571/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504781502; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 8 e 9/20010514; pasta n.º 8571.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Cessação de funções de gerente de José Manuel Coelho Guedes, e

de Manuel Francisco Duarte Oliveira Raro, por renúncia, em 12 de
Fevereiro de 2001.

Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova redac-
ção aos artigos 3.º e § 2.º do artigo 7.º que é do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros, correspondente a 4 009 640$,
encontrando-se dividido em quatro quotas, do valor nominal de
5000 euros cada, correspondente a 1 002 410$, pertencendo duas a
cada um dos sócios Pierre Jean Paskiewicz e António Manuel Al-
meida Sousa.

ARTIGO 7.º

§ 2.º Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas dos dois
gerentes. Para os assuntos de mero expediente é suficiente a assina-
tura de um dos gerentes.

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

Está conforme.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12628018

GONDOCONSTROI � CONSTRUÇÃO CIVIL
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8270/970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503885223;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 34/20010511;
pasta n.º 8270.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi aumentado o capital social para 10 224 582$, em dinheiro,

tendo o mesmo sido redenominado para euro e em consequência os
artigos 3.º, corpo do artigo 4.º e seu § 1.º e artigo 6.º do respectivo
contrato de sociedade com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 51 000 eu-
ros, e está dividido em três quotas iguais, cada uma delas do valor
nominal de 17 000 euros pertencentes, cada uma delas, a cada um
dos sócios Maria da Madre de Deus Teixeira de Oliveira Massada,
José Manuel Teixeira dos Santos e Ernesto Augusto Jorge Páscoa.

ARTIGO 4.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Maria
da Madre de Deus Teixeira de Oliveira Massada, José Manuel Teixeira
dos Santos e Ernesto Augusto Jorge Páscoa, que desde já são designa-
dos gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
mediante a assinatura de dois dos gerentes designados.

ARTIGO 6.º

As divisões e cessões de quotas são livremente permitidas desde
que feitas aos sócios, mas a favor de estranhos, dependem do consen-
timento dos sócios não cedentes, gozando estes do direito de prefe-
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rência em primeiro lugar e individualmente considerados, e em se-
gundo lugar à sociedade.

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

Está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737984

PROUVOST � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7487/990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504350234;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 39/20010511;
pasta n.º 7487.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Foi alterado o contrato de sociedade tendo sido dada nova re-

dacção ao artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º que é do seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, e está dividido em três quotas: uma quota do valor
nominal de 16 700 euros pertencente à sócia Maria da Madre de
Deus Teixeira de Oliveira Massada; uma quota do valor nominal de
16 700 euros pertencente ao sócio José Manuel Teixeira dos Santos;
e uma quota do valor nominal de 16 600 euros pertencente ao sócio
Ernesto Augusto Jorge Páscoa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios
Maria da Madre de Deus Teixeira de Oliveira Massada, José Manuel
Teixeira dos Santos e Ernesto Augusto Jorge Páscoa, que desde já são
designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
mediante a assinatura de dois dos gerentes designados.

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

Está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737976

MOAGEM DE GAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6709/240618; identificação de pessoa colectiva n.º 500463115;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 2920010511;
pasta n.º 9653.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 1999/

2001.
Conselho de administração: presidente � António Rui da Silva Reis,

casado, residente na Rua de Carlos Malheiro Dias, 364, Porto;
vogal: Eugénio Fernando Sendim Macedo Silva, casado, residente na
Rua de Sá da Bandeira, 481, 5.º, esquerdo, Porto; vogal: Francisco
Campos Cêa, viúvo, residente na Rua da Boavista, 754, Porto.

Conselho fiscal: presidente � António Magalhães e Carlos San-
tos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Monteiro de Magalhães, revisor oficial de contas; vogal: José
de Sousa Machado Ferreira Neves, casado, residente na Avenida de
Sidónio Pais, 116, 1.º, esquerdo, Porto; vogal: Joaquim José Mateus
de Sousa Reis, casado, residente na Rua 5, 294, 1.º, direito, Espinho;
suplente: Adélio de Oliveira Macedo, revisor oficial de contas, resi-
dente na Rua de Santo António, 238, São Mamede de Infesta,
Matosinhos.

Data da deliberação: 31 de Março de 1999.

Está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 12737968

XISNORTE � PUBLICIDADE E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9217/000721; identificação de pessoa colectiva n.º 504900150;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 32/20010405;
pasta n.º 9217.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe o seguinte:
Mudou a sede e redenominou o capital social tendo em conse-

quência os artigos 1.º, 3.º e 4.º do respectivo contrato de sociedade
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação XISNORTE � Publicidade e
Imagem, L.da, com sede na Rua do Jardim, 477, 6.º esquerdo, fregue-
sia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofes, bem como criar sucursais, filiais,
ou agências no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 22 500 euros e corresponde
à soma de duas quotas de 11 250 euros, uma de cada um dos só-
cios Alexandra Maria Azevedo Teixeira Lima Cabral e Paulo Jorge
da Cruz Fonseca Cabral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios.

2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa e
passivamente é suficiente uma assinatura de um sócio-gerente.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar e vender quaisquer bens, tomar ou dar de arren-
damento quaisquer prédios, tomar ou dar de trespasse ou locação
quaisquer estabelecimentos.

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

Está conforme.

18 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigan-
te Pinheiro. 09478019

HEMO-ATLÂNTICO � CENTRO HEMODIÁLISE
DO ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 127/010404; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/010404.

Certifico que, por escritura de 2 de Fevereiro de 2001, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelas cláusulas
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de HEMO-ATLÂNTICO �
Centro Hemodiálise do Atlântico, L.da, e tem a sua sede no Lar Sal-
vador Brandão, Rua de Salvador Brandão, sem número de polícia,
freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho e
serem criadas ou suprimidas filiais, agências, sucursais ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos de
nefrologia, medicina interna e hemodiálise.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 eu-
ros e corresponde à soma de 10 quotas, de 2500 euros cada uma,
pertencente a cada um dos sócios Dr.ª Ana Maria Gomes Ventura,
Dr.ª Susana Maria Moreira Sampaio Norton, Dr.ª Maria Alves Osório,
Dr. António Luís Lobo de Morais Sarmento, Dr. João Miguel Ma-
chado Dória Frazão, Dr. Joaquim Eloi de Ascensão Martins Pereira,
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Dr. João Pedro Osório Sarmento Pimentel, Dr. Manuel Joaquim Pin-
to Barbosa Leão, Dr. Domingos José Marques Antunes Azevedo e
Fernando Jorge Xavier de Araújo Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado, fica a cargo dos sócios Dr. Manuel Joaquim Pinto Bar-
bosa Leão, Dr. Domingos José Marques Antunes de Azevedo e
Fernando Jorge Xavier de Araújo Sousa, desde já nomeados geren-
tes ou a quem vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é sempre precisa a assinatura de dois gerentes, bastando porém, a
assinatura de qualquer um dos gerentes nos actos de mero expediente.

3 � Nos poderes de gerência incluem-se os de comprar, vender ou
permutar e alugar veículos automóveis e outros bens imóveis, tomar
de arrendamento ou de trespasse quaisquer locais, escritórios ou esta-
belecimentos, celebrar contratos de locação financeira e contrair financia-
mentos destinados à prossecução do objecto social.

4 � A representação em juízo será deferida, por acta, a um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Todas as transmissões de quotas, gratuitas ou onerosas, de-
pendem do consentimento prévio da sociedade.

2 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lu-
gar, têm direito de preferência nas transmissões de quotas.

3 � O sócio que pretenda transmitir a quota comunicará à socie-
dade, por escrito, a sua intenção de transmissão da quota e o projecto
e cláusula do negócio e indicará um técnico de sua escolha para pro-
ceder à avaliação da quota.

4 � Recebida a comunicação a que se refere o número anterior,
será convocada uma assembleia geral de sócios, no prazo de 30 dias,
com vista a deliberar sobre o consentimento da sociedade quanto à
transmissão da quota e o exercício do direito de preferência.

5 � Não sendo dado o consentimento nem querendo a sociedade
ou os sócios preferir, a sociedade amortizará a quota, sendo a contra-
partida da amortização encontrada através de uma avaliação da quo-
ta, nos termos dos números seguintes, com as necessárias adaptações.

6 � Pretendendo preferir, a sociedade ou os sócios preferentes
nomear, nessa assembleia, o técnico da sua escolha que fará a ava-
liação da quota.

7 � Nas deliberações a que se referem os n.os 4 e 6 o sócios trans-
mitente abster-se-á.

8 � Antes de iniciarem os trabalhos de avaliação da quota os téc-
nicos nomearão por mútuo acordo, um terceiro técnico que decidirá,
no caso de divergência de avaliações, o valor de transmissão da quo-
ta. Na falta de acordo dos técnicos, a sociedade oficiará à Câmara dos
Revisores Oficiais de Contas, que designará o terceiro técnico.

9 � Os técnicos nomeados pelos sócios e ou pela sociedade deve-
rão apresentar à sociedade o relatório de avaliação da quota no prazo
de 20 dias após a sua nomeação.

10 � No caso de divergência de avaliações os técnicos reunirão
nos três dias seguintes, para procurar um entendimento quanto ao
valor da troca.

11 � Na falta desse acordo, o terceiro técnico determinará, de
forma vinculativa para as partes, o valor da quota, para efeitos de
transmissão e preferência, no prazo de 15 dias, após o decurso do
termo do n.º 10, comunicando o seu relatório à sociedade-

12 � A escritura pública de transmissão da quota será celebrada no
prazo de seis meses após a determinação do valor da quota, sendo o
valor pago ao sócio transmitente em duas prestações, de igual mon-
tante, sendo a primeira na escritura e a outra nos seis meses subse-
quentes a essa data.

13 � No caso de falecimento de sócio, a quota só se transmitirá
aos sucessores do falecido, se a sociedade der o consentimento ou
não quiser exercer o direito de preferência ou de amortização, a quo-
ta nos termos dos números anteriores com as necessárias adaptações.

ARTIGO 6.º

Tem a sociedade o direito de adquirir quotas e, bem assim, as
poderá amortizar nos seguintes casos:

1 � Por acordo com os respectivos titulares.
2 � Quando se haja feito penhora ou arresto de alguma quota ou

quando, por qualquer motivo, deva proceder-se judicialmente à sua
arrematação, adjudicação ou venda judicial.

3 � Quando o sócio infrinja o pacto social.
4 � Se a quota for dada em penhora ou por outra forma onerada

a terceiros.
5 � No caso de partilha judicial ou extra judicial por divórcio,

separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens, quando a quota ou
parte da mesma não ficar a pertencer ao respectivo titular.

A amortização considerar-se-á efectuada e perfeita logo que, por
carta registada, seja avisado o interessado de que se encontra à sua
disposição no cofre social o respectivo preço ou mediante o depósito
na Caixa Geral Depósitos feito a ordem de quem de direito da quantia
correspondente ao valor da quota.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode eleger um conselho fiscal, constituído por três
membros, sendo um presidente e os outros vogais, a nomear pelos
sócios em assembleia geral, com ou sem remuneração a deliberar pela
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determina formalidades
especiais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

16 de Abril de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 13621823

PORTO � 3.A SECÇÃO

CONFECÇÕES ZULMIRA SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 215/20010531; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/010531.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Zulmira Silva, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre José Dias Iná-
cio, 64, rés-do-chão, freguesia de Guifões, concelho de Matosinhos.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na confecção de artigos de ves-
tuário em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota da sócia única Zulmira Rosa
dos Santos Silva Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, incumbe à sócia, desde já designa-
da gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, com a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares, ao capital
até ao montante de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada à reserva legal,
terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sócia única, fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Maga-
lhães Basto. 14244330
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SOUSA RAMOS & SANTOS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 182/20010518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/010518.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa Ramos & Santos Ramos, L.da,
com sede na Rua de Manuel Gouveia, 128, na freguesia de Leça da
Palmeira, concelho de Matosinhos.

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 em pintor de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio João Manuel dos
Santos Ramos; e uma do valor nominal de 250 euros, pertencente ao
sócio Filipe Alexandre de Sousa Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio João Manuel dos Santos Ramos, desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura do gerente nomeado.

3 � É expressamente vedado ao gerente vincular a sociedade, em
actos e contratos estranhos, ao seu objecto social, nomeadamente,
prestar abonações, letras de favor ou fianças.

ARTIGO 5.º

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 mó-

veis para ou da sociedade, assinando os respectivos contratos;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

Carece do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a estranhos.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, ao juro e condi-
ções que forem estipulados em assembleia geral.

ARTIGO 8.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 faleci-
do, devendo estes nomear um de entre eles que a todos represente na
sociedade, enquanto a respectiva quota, se mantiver na comunhão
hereditária.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12647314

SANTARÉM
ABRANTES

VALENTE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 539/
790417; identificação de pessoa colectiva n.º 500839573; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13569759

ROMARQ � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1553/
981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504302477; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13569627

MACAR � OFICINA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 713/
861205; identificação de pessoa colectiva n.º 501749500; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13569520

MACHADO & DIAS � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1311/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503565717; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13569538

PORFÍRIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 633/
820719; identificação de pessoa colectiva n.º 501331034; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13558102

MOURISCO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1318/
960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503591173; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos Santos.
13558021
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POVOA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 732/
870513; identificação de pessoa colectiva n.º 501824847; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13558110

RESTAURANTE TÍPICO NOVA NORA � SOCIEDADE
ACTIVIDADES TURÍSTICAS E INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 954/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502367300; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 13558170

PLANITEMPO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1495/
980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504109499; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558188

O VIZINHO � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1232/
940818; identificação de pessoa colectiva n.º 503252441; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558030

JÚLIO LOPES JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 500/
780213; identificação de pessoa colectiva n.º 500741794; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569481

FERSILUZ � MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1345/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665339; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569112

MARTINS & MARTINS � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1389/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503803367; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569589

PAULEGON � SERIGRAFIA E BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 861/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502174862; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558056

P. MZG � ARQUITECTURA, DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1546/
981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504274961; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558048

PLURIFRUTOS � SOCIEDADE ABASTECEDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1096/
920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502766301; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558099

PIMENTA & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1418/
970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503906174; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558072
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PEDRO & FILHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1034/
910715; identificação de pessoa colectiva n.º 502588020; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558064

MANUEL LOPES MOURISCO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 589/
810324; identificação de pessoa colectiva n.º 501159916; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569554

CLIMOSOLAR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1518/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504198351; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558285

CERVEJARIA, SNACK-BAR � O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558277

A. TEIXEIRA � SISTEMAS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1222/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503238392; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569465

JOÃO MARGARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1331/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503591491; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569457

J. C. BARTOLOMEU � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1339/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503628646; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569422

J. FLORANFIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1469/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504027034; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569430

INDÚSTRIA MÓVEIS ALAGOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1463/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504011650; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569414

GUIA & GUIA � SOCIEDADE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 810/
880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502025476; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569406

ABRANMAQ � MAQUINAÇÃO DE ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1241/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503305162; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569368

GARRAFAL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1356/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503701726; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569201
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ALUMI-NUNES, SOCIEDADE TÉCNICA
DE FERROS E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 674/
850107; identificação de pessoa colectiva n.º 501686274; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569210

ALVES & ALVES � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 972/
900904; identificação de pessoa colectiva n.º 502412739; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569228

ANTÓNIO ISABEL & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 740/
870727; identificação de pessoa colectiva n.º 501856625; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569236

APARÍCIO, CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 178/
600627; identificação de pessoa colectiva n.º 500027340; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569244

ALMEIDA & SEIXAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 576/
800922; identificação de pessoa colectiva n.º 501085459; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569309

ABRANLARMES � EQUIPAMENTO TECNOLOGIA
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1560/
990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504306022; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569376

BRANCO & FILHO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1640/
000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504863908; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569287

BERNARDINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 811/
880907; identificação de pessoa colectiva n.º 502031239; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569279

CONDORCET PAIS ESTEVES DE MORAIS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 615/
820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501235183; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569155

CENTROINOX � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 820/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502052163; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569163

CARLOS GONÇALVES COENTRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 556/
800122; identificação de pessoa colectiva n.º 500926875; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569171
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C. E. F. � CORTE E EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1634/
000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504744267; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569180

CEM LINHAS � PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1513/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504183001; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569198

FRIOFONTES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1545/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504274945; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569082

FILIPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 922/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502296933; número
e data da apresentação: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569090

FILIBOLO, INDÚSTRIA DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 959/
900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502367768; número
e data da apresentação: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569104

AUTO-TÁXIS, JACINTO DA COSTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 311/
681004; identificação de pessoa colectiva n.º 500465150; número
e data da apresentação: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558129

ABRANSOL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

(anteriormente ABRANSOL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 725/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501786805; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/010531 .

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: aumento de capital:
Capital: 25 000 euros, redenominação de 5 012 050$, após aumen-

to de 4 512 050$, em dinheiro, subscrito, respectivamente em
1 604 820$ e 2 907 230$00; e em consequência:

Alteração parcial do contrato: 
Artigos alterados: 1º; 2º; 3º, aditado o 7º; os quais passam a ter a

seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ABRANSOL � Instalações Espe-
ciais, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Dias Simão, 183, rés-do-
chão, freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
mudar a sua sede para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste em instalações especiais de montagem de
energia solar e aquecimento central, incluindo a venda de materiais e
a sua aplicação prática.

3.º

O capital social é de 25 000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos bens e valores constantes da escrita social e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 10 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António de Matos Branco e uma do valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Evaristo Amorim de
Matos Branco.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até ao
montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569783

OURIVESARIA HELENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1064/
911125; identificação de pessoa colectiva n.º 502651130; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/010516.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: aumento de capital:
Capital: 250 000 euros, redenominação de 50 120 500$, após au-

mento de 49 120 500$, em dinheiro, igualmente pelos sócios, e em
consequência:

Alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos bens e valores constantes da escrita social, é de 250 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
125 000 euros pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

16 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569007

ALZIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1215/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186511; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: (Of.) 5 e 6/010516.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação das funções dos gerentes, José Manuel Marques

Esteves e Amélia Dias dos Santos Esteves.
Data: 22 de Janeiro de 2001.
Causa: renúncia.
2) Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e nos bens e valores constantes da escrita social, e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de
200 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Foram nomeados gerentes os sócios, José António Nunes Chambel
e Cremilde Maria Mendes Lopes.

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

16 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13568990

RUTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MATÉRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1328/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591467; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/010517.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: aumento de capital:
Capital: 5 000 000$, após aumento de 4 600 000$, em dinheiro

igualmente pelos sócios, Luís Manuel da Silva Martins e Francisco da
Silva Martins; e em consequência:

Alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

17 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569015

VIEIRA & FÁBRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 524/
780808; identificação de pessoa colectiva n.º 500796270; data de
entrega: 010530.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

30 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569384

FERNANDA SANTOS & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1570/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504413880; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
010517.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento de mudança de sede.
Sede: Rua  Monteiro de Lima, 33, B, freguesia de São João, Abrantes.

17 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569023

PANIFICADORA ARIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1730/
010529; identificação de pessoa colectiva n.º P 505429802; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010529.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Maio de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes, pe-
rante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, respec-
tiva notária em substituição, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Rosa Dias Valente, natural da freguesia de Alvega,
concelho de Abrantes, onde tem residência habitual no lugar de
Areias de Baixo, na Estrada Nacional 118, casado, sob o regime da
comunhão geral, com Maria Olívia Pires Chambel, identificação fis-
cal n.º 122365496;

2.º João Pires Chambel Valente, natural de freguesia da Atalaia,
concelho de Gavião, residente habitualmente no indicado lugar de
Areias de Baixo, na Estrada Nacional 118, casado, sob o regime da
comunhão de adquiridos, com Maria Odete Matos Heitor Farias
Chambel Valente, identificação fiscal n.º 122365500.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 5149398 e 6462087, emitidos
em 3 de Abril de 1984 e 7 de Julho de 1997, pelos serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa e Santarém.

Pelos outorgantes, foi declarado que, pela presente escritura cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quota, adopta
a firma Panificadora Ariense, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de
Areias de Baixo, na Estrada Nacional 118, freguesia de Alvega,
concelho de Abrantes.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de panificação.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
2 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à socie-
dade, a nomear em assembleia geral, sendo necessária a assinatura de
dois gerentes para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global igual ao triplo do capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respecti-

vo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.

8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto igual ou diferen-
te do seu.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada enviada
aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.
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Declararam ainda os outorgantes que ficam desde já nomeados ge-
rentes os sócios Joaquim Rosa dias Valente e João Pires Chambel
Valente.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569074

DUOBALÃO � TURISMO, PUBLICIDADE E AVENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1326/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503591440; data de
entrega: 010530.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

30 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569392

CANAVILHAS & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 812/
860714; identificação de pessoa colectiva n.º 500549419; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010508.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento de concretização de sede.
Sede: Rua Principal, Casal da Serra, freguesia de Martinchel, con-

celho de Abrantes.

8 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558013

JOCRUZ � ALIMENTAÇÃO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1051/
910912; identificação de pessoa colectiva n.º 502617438; data de
entrega: 010531.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 11329076

VÍTOR ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1100/
920527; identificação de pessoa colectiva n.º 502771534; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558161

VIRGÍNIA DE JESUS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 223/
620522; identificação de pessoa colectiva n.º 500464812; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558153

JOSÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 473/
770812; identificação de pessoa colectiva n.º 500688133; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558145

MANUEL ALVES DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 435/
760102; identificação de pessoa colectiva n.º 500377820; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558137

MARQUES, MENDES & TEMPERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 357/
700330; identificação de pessoa colectiva n.º 500185484; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569570

MANUEL ANTÓNIO ESTRIGA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 730/
870406; identificação de pessoa colectiva n.º 501804528; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569562

MARGARIDO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 626/
820503; identificação de pessoa colectiva n.º 501288082; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569546

DUARTE & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 988/
901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502444916; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569120
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DIOGO FERREIRA BOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 278/
670406; identificação de pessoa colectiva n.º 500465126; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569139

CONSTRUÇÕES PEDRO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1573/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504369555; data de
entrega: 010605.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

5 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569147

SOLUAR � SOCIEDADE LUSITANA
DE AGÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 263/
650519; identificação de pessoa colectiva n.º 500464979; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569678

SUBASUBA � COMÉRCIO DE BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1194/
931216; identificação de pessoa colectiva n.º 503108952; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569686

TIBÉRIO & POMBO � CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 975/
901009; identificação de pessoa colectiva n.º 502425440; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569694

SANTOSBRASCLIMA � SOCIEDADE DE REFRIGERAÇÃO
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1642/
000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504895192; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13558196

SARDOALINOX � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1240/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502596333; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569651

SOCIEDADE HOTELEIRA REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 928/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502304359; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569660

VIEIRA GRAÇA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 122/
501130; identificação de pessoa colectiva n.º 500298939; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569767

KM2 � SOCIEDADE HOTELEIRA DE MOURISCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1354/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503684864; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569490

LAGAR DE AZEITE CABEÇO DAS NOGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1673/
000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505082829; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569503
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LINHATORTA � GRÁFICOS E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1184/
931007; identificação de pessoa colectiva n.º 503078751; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569511

TRANSPORTES RAMOS & PEREIRA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 320/
681111; identificação de pessoa colectiva n.º 500464855; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569732

TRANSPORTES DAMAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 328/
681122; identificação de pessoa colectiva n.º 500464898; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569724

TRANSPORTES CALADO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 327/
681122; identificação de pessoa colectiva n.º 500464910; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569716

TRANSPORTE ADELINO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1447/
970929; identificação de pessoa colectiva n.º 503988081; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569708

TRANSPORTES JOSÉ MENDES & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 398/
730425; identificação de pessoa colectiva n.º 500288950; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569740

PRÉDIABRANTES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

(anteriormente USADO APROVADO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1569/
990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504344587; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010531.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redac-

ção:

1.º

A sociedade adopta a firma PRÉDIABRANTES � Compra e Ven-
da de Propriedades, L.da e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 3,
sem número de polícia, lugar de Encosta da Barata, freguesia de São
Vicente, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência, poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como, criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, re-
venda dos adquiridos para esse fim, compra de imóveis para arren-
damento.

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

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569597

AUTO TÁXI ZULMIRA MARIA TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1623/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504747983; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 7/010531.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Facto cessação das funções do gerente, Ulisses Manuel Pires
Tomás.

Data: 20 de Abril de 2001.
Causa: renúncia.
2 � Facto alteração parcial do contrato;
Artigo alterado: 6.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estranhas
à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade.

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

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569600

RUIVO, LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1083/
920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502722606; data de
entrega: 010606.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados
na pasta respectiva.

6 de Junho de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569635
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METALPOL � FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS
PARA AS INDÚSTRIAS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1486/980227;
identificação de pessoa colectiva n.º 504198319; data de entrega: 010531.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

31 de Maio de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos San-
tos. 13569805

LUFILOPES � CONSTRUÇÕES
E REMODELAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1731/
010605; identificação de pessoa colectiva n.º P 505535505; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010605.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Junho de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ma-
ria do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido
Cartório, compareceu: Luís Filipe Rosário Lopes, divorciado, natu-
ral da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa e resi-
dente na Rua dos Moinhos, 16, Vale das Covas, Alvega, Abrantes.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição dos seu bilhete
de identidade n.º 9212201, de 9 de Agosto de 2000, emitido pelos
Serviço de Identificação Civil em Santarém.

E pelo outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUFILOPES � Construções e
Remodelações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Moinhos, 16, Vale das
Covas, Alvega, freguesia de Alvega, concelho de Abrantes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em remodelações, divisórias, tec-
tos falsos, carpintaria, alvenaria, pavimentos, rebocos, bem como
construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital 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 exercendo.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 13558323

TOMAR

MARCOS FERNANDO DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 654;
identificação de pessoa colectiva n.º 501254897.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos do-

cumentos de prestação das contas, referidos no artigo 42.º do Código
do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550442

PANIFICADORA PAÇO DA COMENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 501518304.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, a acta
de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos documentos de pres-
tação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550434

TRANSPORTES PEGÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1268;
identificação de pessoa colectiva n.º 502994630.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, a acta
de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos documentos de presta-
ção de contas, referidos no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 12550450

CENTRO DE LÍNGUAS DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1146;
identificação de pessoa colectiva n.º 502640324.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, a acta
de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos documentos de pres-
tação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550418

ÁZIMO � CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1358;
identificação de pessoa colectiva n.º 503188646.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, a acta
de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos documentos de presta-
ção de contas, referidos no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício Sar-
dinha. 12550426

EURICO DE OLIVEIRA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1190;
identificação de pessoa colectiva n.º 502760885.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, a acta
de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos documentos de presta-
ção de contas, referidos no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550388

RIBINEVES � EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1784;
identificação de pessoa colectiva n.º 504312499.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos do-
cumentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código
do Registo Comercial.

18 de Junho de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550396
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