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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

SELECTA � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua da Misericórdia, 76, Lisboa

Capital social: 75 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3814.
Contribuinte n.º 502857609.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001 2000
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de .. 35 814,63 � 35 814,63 39 252,26
crédito.

20 3 � Créditos sobre instituições de crédito ................. 448 918,11 � 448 918,11 423 978,21
42�482 10 � Imobilizações corpóreas ..................................... 6 523,80 (1 563,27) 4 960,53 3 507,29

27 13 � Outros activos .................................................... 29 141,64 � 29 141,64 28 302,94
51+55+58 15 � Contas de regularização ...................................... 817,03 � 817,03 1 350,35

                      Total do activo .............................. 521 215,21 (1 563,27) 519 651,94 496 391,05

(Em euros)

Código Passivo 2001 2000das contas

36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................................... 3 338,04 5 091,43
52+58 5 � Contas de regularização .......................................................................................... 22 219,85 25 629,13
610 6 � Provisões para riscos e encargos:

a) Provisões para pensões e encargos similares ....................................................... � �
b) Outros provisões .................................................................................................. � �

60 8 � Passivos subordinados ............................................................................................. � �
62 9 � Capital subscrito ..................................................................................................... 374 098,42 374 098,42

630+631+639 11 � Reservas .................................................................................................................. 16 119,46 11 730,23
66 13 � Resultados transitados ............................................................................................. 77 059,04 52 519,87
69 14 � Lucro do exercício .................................................................................................. 26 817,13 27 321,97

                                   Total do passivo ....................................................... 519 651,94 496 391,05

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
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Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

Código Débito 2001 2000das contas

                           A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ...................................................................................... � 319,68
71 2 � Comissões ............................................................................................................... 22 978,19 26 433,03

73+74 4 � Gastos gerais administrativos ................................................................................. 53 548,44 58 572,22

73 a) Custos com pessoal .............................................................................................. 31 326,08 29 796,45

Dos quais:

730+731 (� salários e vencimentos) ...................................................................... (25 336,12) (26 880,47)
732+733 (� encargos sociais) ................................................................................. (5 989,96) (2 915,98)

74 b) Outros gastos administrativos .............................................................................. 22 222,36 28 775,77

78 5 � Amortizações do exercício ..................................................................................... 555,30 381,21
77 6 � Outros custos de exploração ................................................................................... � 1 945,31
79 7 � Provisões para crédito de cobranças duvidosas e crédito vencido ......................... � �

10 � Resultado da actividade corrente ............................................................................ 44 265,77 53 345,80
671 11 � Perdas extraordinárias ............................................................................................ 2 881,32 5 378,94
68 13 � Impostos sobre lucros ............................................................................................. 14 567,32 19 954,42
76 14 � Outros impostos ..................................................................................................... � 59,86
69 15 � Lucro do exercício .................................................................................................. 26 817,13 27 321,97

                              Total ................................................................. 121 347,70 140 366,64

(Em euros)

Código Crédito 2001 2000das contas

                         B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados ................................................................................... 6 834,90 6 505,52

Dos quais:

80250 (� de títulos de rendimento fixo) ................................................................... (�) (�)

82 3 � Comissões ................................................................................................................. 114 512,80 132 165,21
89 7 � Outros proveitos de exploração ............................................................................... � �

8 � Resultado da actividade corrente .............................................................................. � �
672 9 � Ganhos extraordinários ............................................................................................. � 1 695,91

                                   Total ................................................................. 121 347,70 140 366,64

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 063

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SELECTO I, S. A.

Sede: Rua da Misericórdia, 76, Lisboa

Capital social: 75 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3814.
Contribuinte n.º 502857609.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

                         2001 2000Código Activo �das contas Activo Menos-valias ActivoMovimento Líquidobruto e provisões líquido

Imóveis:

31 Terrenos ......................... 2 578 604,26 � � 2 578 604,26 �
32 Construções ..................... 20 833 860,78 288 838,42 (956 371,51) 20 166 327,69 18 132 120,99
33 Adiantam. por compra de 293 592,44 � � 293 592,44 �

imóveis.

Total de imóveis ..... 23 706 057,48 288 838,42 (956 371,51) 23 038 524,39 18 132 120,99
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Contas de  terceiros:

413 Rendas vencidas a regu- . 201 461,75 � � 201 461,75 30 086,43
larizar.

414+�+418 Outras contas de devedores 2 935,11 � � 2 935,11 6 870,51

Total dos valores a . 204 396,86 � � 204 396,86 36 956,94
receber.

Disponibilidades:

12 Depósitos à ordem .......... 5 673 533,08 � � 5 673 533,08 185 414,62
13 Depósitos a prazo e com � � � � 9 377 400,46

pré-aviso.

Total das disponibi- 5 673 533,08 � � 5 673 533,08 9 562 815,08
lidades.

Contas de regularização:

51 Proveitos a receber ......... � � � � 29 866,38
52 Despesas com custo dife- . 3 794,10 � � 3 794,10 3 593,50

rido.

Total das regulari- 3 794,10 � � 3 794,10 33 459,88
zações activas.

Total do activo ....... 29 587 781,52 288 838,42 (956 371,51) 28 920 248,43 27 765 352,89

Total do número de 5 000 000 5 000 000
unidades de parti-
cipação.

(Em euros)

                         2001 2000Código Activo �das contas Activo Menos-valias ActivoMovimento Líquidobruto e provisões líquido

(Em euros)

Código Passivo 2001 2000das contas

Capital do Fundo:

61 Unidades de participação .......................................................................... 24 939 894,85 24 939 894,85
62 Variações patrimoniais .............................................................................. 472 579,21 472 579,21
63 Resultados transitados ............................................................................... 2 564 082,83 1 402 925,01
64 Resultados distribuídos ............................................................................... � �
65 Ajustamentos em imóveis ........................................................................ (667 533,09) (637 559,24)
DR Resultados líquidos do período .................................................................. 790 421,04 596 087,08

             Total do capital do Fundo .................................................... 28 099 444,84 26 773 926,91

Provisões para riscos e encargos:

482 Para riscos e encargos .............................................................................. 49 524,71 49 524,71

             Total das provisões para riscos e encargos .......................... 49 524,71 49 524,71

Contas de terceiros:

422 Rendimentos a pagar a participantes ....................................................... � �
423 Comissões a pagar .................................................................................... 24 039,80 22 905,79

424+�+428 Outras contas de credores ......................................................................... 77 216,87 325 158,76

             Total dos valores a pagar ..................................................... 101 256,67 348 064,55

Contas de regularização:

55 Custos a pagar .......................................................................................... 49 879,79 �
56 Receitas com proveito diferido ................................................................ 204 952,05 158 710,88

58+59 Outras contas de regularização ................................................................. 415 190,37 435 125,84

             Total das regularizações passivas ......................................... 670 022,21 593 836,72

             Total do passivo .................................................................... 28 920 248,43 27 765 352,89

             Valor unitário da participação ............................................. 5,6198 5,3548

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
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Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

Código Custos e perdas 2001 2000das contas

Custos e perdas correntes:

Juros e custos equiparados:

711+718 De operações correntes .................................................................................... � �

Comissões:

723 Em imóveis ....................................................................................................... 11 905,31 �
724+�+728 Outras, de operações correntes ......................................................................... 142 189,28 132 165,22

Perdas em operações financeiras e valores imob.:

733 Em imóveis ....................................................................................................... � 137 742,91

Impostos e taxas:

741 Indirectos .......................................................................................................... 5 505,11 5 286,60
742 Directos ............................................................................................................. 244 865,26 230 541,55

Provisões do exercício:

752 Para riscos e encargos ...................................................................................... � �

76 Fornecimentos e serviços externos .......................................................................... 88 003,65 49 137,10
77 Outros custos e perdas correntes .............................................................................. 51 207,51 116,72

                Total dos custos e perdas correntes (A) ..................................... 543 676,12 554 990,10

Custos e perdas eventuais:

783 Perdas de exercícios anteriores ................................................................................. 10 766,85 11 787,65

                Total dos custos e perdas eventuais (C) ..................................... 10 766,85 11 787,65

Resultado líquido do período ............................................................................................ 790 421,04 596 087,08

                Total ............................................................................................ 1 344 864,01 1 162 864,83

Resultados da carteira de títulos e participações em sociedades imobiliárias ................................................ � �
Resultados de imóveis .................................................................................................................................... 1 020 409,82 817 545,20
Resultados das operações extrapatrimoniais .................................................................................................. � �
Resultados correntes ....................................................................................................................................... 975 591,02 838 416,28

(Em euros)

Código Proveitos e ganhos 2001 2000das contas

Proveitos e ganhos correntes:

Juros e proveitos equiparados:

811�818 Outros, de operações correntes ......................................................................... 137 573,26 158 439,62

Ganhos em operações financeiras e valores imob.:

833 Em imóveis ....................................................................................................... 28 415,15 �

86 Rendimento de imóveis ............................................................................................ 1 108 413,47 1 004 425,21

             Total dos proveitos e ganhos correntes (B) ................................... 1 274 401,88 1 162 864,83

Proveitos e ganhos eventuais:

883 Ganhos de exercícios anteriores ............................................................................... 67 836,29 �
884+�+888 Outros ganhos eventuais ........................................................................................... 2 625,84 �

             Total dos proveitos e ganhos eventuais (D) ................................... 70 462,13 �

             Total ................................................................................................ 1 344 864,01 1 162 864,83

Resultados eventuais ....................................................................................................................................... 59 695,28 (11 787,65)
Resultados antes de impostos sobre o rendimento ........................................................................................ 1 035 286,30 826 628,63
Resultados líquidos do período ....................................................................................................................... 790 421,04 596 087,08

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 1-2-18 064
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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO
AVEIRO

V E CDCA � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3833/
960916; identificação de pessoa colectiva n.º 503715980; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: of. 3 e 4/010129 e 5/010129.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Alírio da Costa Domingues, casa-

do, por renúncia, em 14 de Novembro de 2000;
Alteração parcial do contrato, tendo os artigos 1.º, 3.º, 5.º e 6.º,

passado a terem a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação V e CDCA � Electrónica,
L.da, e fica com a sede na Avenida da Força Aérea Portuguesa, 62,
cidade de Aveiro, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 19 951 euros e 92 cêntimos, dividido por duas quotas, uma
pertencente ao sócio Vítor Pauto Peralta de Margarida, no mon-
tante de 11 971 euros e 15 cêntimos, e outra ao sócio Carlos Al-
berto da Silva Faria, no montante de 7980 euros e 77 cêntimos.

5.º

A administração da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele fica afecta ao sócio Vítor Paulo Peralta de Margarida, desde já
designado gerente, sem caução, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

6.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é suficien-
te a assinatura de um só gerente.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Conferi, está conforme.

13 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11249145

CIDADNEON � RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4889/
000810; identificação de pessoa colectiva n.º 504869051; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 11/010727.

Certifico o seguinte facto:
Alteração parcial do contrato com alteração do artigo 5.º, que

passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade, validamente nos seus actos e con-
tratos, são necessárias as assinaturas em conjunto de dois gerentes.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

13 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775309

GAPEC � GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2038/
871216; identificação de pessoa colectiva n.º 501908846; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/010730.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 5 012 050$, realizado em dinheiro por incorpora-
ção de reservas e redenominou o capital para euros, alterando ainda
a sede e gerência, tendo, em consequência, sido alterados os n.º 1 dos
artigos 1.º e 3.º e o artigo 4.º, que passaram a terem a seguinte re-
dacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GAPEC � Gabinete de
Projectos de Engenharia Civil, L.da, e tem a sua sede na Avenida do
Dr. Lourenço Peixinho, 173, 4.º,  sala AA, freguesia de Vera Cruz,
do concelho de Aveiro.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores constantes da escrita, é de 25 000 euros, dividido em
duas quotas do valor nominal de 12 500 euros, uma de cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria do Céu
de Lima Ramos, já nomeada gerente, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme a assembleia geral vier a deliberar.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, por unanimidade, atri-
buir os poderes de gerência a pessoa estranha à sociedade, dentro
dos limites fixados no pacto social e legislação aplicável.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

14 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775317

TAVLOP � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4845/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504990047; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/010727.

Certifico o seguinte facto:
Alteração parcial do contrato, com o aditamento do § 1.º ao ar-

tigo 3.º, com a seguinte redacção:
§ 1.º Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares até

ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos
sócios.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

13 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775295

A. P. F. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5151/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 503992372; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 1/010730.

Certifico o seguinte facto:
A sociedade em epígrafe mudou a sede para a Praceta do Enge-

nheiro Manuel Simões Pontes, lote 5, 18, freguesia de Glória, Aveiro.

13 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775392
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GAPEC � GABINETE DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 501908846; data do depósito:
130601.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

24 de Julho de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
16774108

SOCIENCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3102;
identificação de pessoa colectiva n.º 503014397; data do depósito:
010613.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

23 de Julho de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
16774043

CLÍNICA DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO
SANTA JOANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1804/
860527; identificação de pessoa colectiva n.º 501687831; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/010730.

Certifico o seguinte facto:
Designação de gerentes.
Designados: Carmen Maria Claro Loureiro Noronha, casada, resi-

dente em São Pedro, Águeda; Maria Manuela Freire Vilão Balseiro,
casada, residente no Largo do Oitão, 14, Ílhavo; e Maria Arnalda de
Almeida e Castro Figueiredo, casada, residente em Aguada de Cima,
Águeda.

Data da deliberação: 10 de Dezembro de 1986.

Está conforme.

14 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775333

CONTOLÂNDIA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4412/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504284010; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 6 e 7/010730.

Certifico os seguintes factos:
Que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Rua de Luís Go-

mes de Carvalho, 30, 1.º, fracção F, freguesia de Vera Cruz, Aveiro;
E aumentou o capital de 400 000$ para 1 002 410$, realizado

em dinheiro e subscrito por todos os sócios e na proporção das suas
quotas, na proporção das quotas e redenominou o capital, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas, uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Júlio Merendeiro,
e duas de 1250 euros, pertencentes ao sócio Sérgio dos Santos Ja-
cinto e Luísa Cláudia Almeida Santos Ferreira.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

3 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775341

JOÃO SANTOS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1852/
861014; identificação de pessoa colectiva n.º 501725601; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 2/010801.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
2 000 000$ para 100 000 000$, por incorporação de reservas, e
redenominou o capital, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 500 000 euros, dividido em duas
quotas, sendo uma do valor nominal de 350 000 euros, do sócio João
Nunes dos Santos, e sendo outra do valor nominal de 150 000 eu-
ros, do sócio José Luís Brandão Coelho.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

17 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16774914

NAUTIMAR � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pessoa
colectiva n.º 501593594; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 4/010801.

Certifico o seguinte facto:
Cessação de funções da gerente Áurea Vitalina Santos Afonso

Pinheiro, por renúncia, em 30 de Março de 2001.

Está conforme.

17 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775376

LUZACQUA VOUGA � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4377/
981006; identificação de pessoa colectiva n.º 504266071; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: of. 1 e 2/010802 e 3/010802.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente Manuel Correia Marcelino, por

renúncia, em 6 de Junho de 2001.
Que aumentou o capital de 1 200 000$ para 1 202 892$, realiza-

do em dinheiro, em partes iguais por ambos os sócios, redenominou
o capital, e ampliam o objecto social, tendo, em consequência, sido
alterados o artigos 3.º e 4.º que passaram a terem a seguinte redac-
ção:

3.º

Objecto: a sociedade tem por objecto a actividade de instalações
eléctricas, e canalizações, comércio de materiais para construção
civil, consultadoria de obras de interiores e exteriores; comércio de
reclamos e publicidade, pichelaria, ar condicionado, pinturas aqueci-
mento central e construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Belmiro César de Car-
valho Fernandes Esteves e Jorge Manuel Rodrigues Lima.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

17 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16774922
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SALGUEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 653/
670705; identificação de pessoa colectiva n.º 500553483; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
010802.

Certifico o seguinte facto:
Recondução dos órgãos sociais para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: Maria Celeste de Oliveira Salgueiro

Seabra Ferreira, viúva; Maria Rosa da Silva Monteiro Salgueiro, vi-
úva; Helena Maria da Silva Salgueiro Marques, casada; Maria Aline
Salgueiro Seabra Ferreira, casada, e Egas Manuel da Silva Salgueiro,
casado.

Fiscal único: efectivo, Murillo Ângelo Marques, revisor oficial de
contas; suplente, Carlos Aires, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 30 de Março 2001.

Está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16775384

M 95 � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503386529; número e data da
apresentação: 2/010803.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 5 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelas
sócias Ana Cristina Fernandes Carvalho Tavares e Maria Cidália da
Silva Lopes, em partes iguais e para reforço das suas quotas, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$ e encontra-se dividido em duas
quotas iguais de 2 500 000$, uma de cada sócia.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 16774930

ÍLHAVO

SOCIEDADE DE PESCAS ALAVÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1099/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 500965587; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 7/190601.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi o capital elevado à cifra
de 30 072 300$, após o aumento de 25 072 300$, subscrito em di-
nheiro pelos sócios na proporção das respectivas quotas, e redeno-
minado o capital para euros dando assim, nova redacção ao
artigo 4.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte composição:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de 150 000 eu-
ros, e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor nominal de
75 000 euros, pertencente à sócia Brites, Vaz & Irmãos, S. A., e
duas do valor nominal de 37 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Rui Manuel Fernandes da Costa e Sousa e Sérgio
Manuel Fernandes da Costa e Sousa.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado, tendo o pacto social na sua redacção actualizada, na pasta
respectiva.

19 de Junho de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda Go-
mes Cravo. 13086545

SÃO JOÃO DA MADEIRA

MODELCAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE MODELISMO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1373/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503432806;
entregas n.os 39/20010628 e 3/20010725.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167878

NEVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 703/860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501677330; en-
trega n.º 1/20010724.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12140767

ANTÓNIO JOSÉ GUEDES DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 698/780615; identificação de pessoa colectiva n.º 500772355; en-
trega n.º 1/20010822.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167843

GESTÍNSUA � AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES
DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1828/20001102; identificação de pessoa colectiva n.º 504691317;
entrega n.º 2/20010822.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12142387

CIBERSTAR � EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1593/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504111159;
entrega n.º 3/20010731.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167428

IMUPA � INICIAÇÃO URBANÍSTICA
PARTICULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 568/711013; identificação de pessoa colectiva n.º 500137749; en-
trega n.º 57/20010628.
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Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167436

M. CAMBRA � DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 393/790615; identificação de pessoa colectiva n.º 500840024; en-
trega n.º 61/20010628.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167444

FÁBRICA DE CALÇADO MEIGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1682/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504527428;
entregas n.os 62/20010628 e 1/20010801.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12150479

ESCOLA INGLESA, ESCOLA DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 998/900906; identificação de pessoa colectiva n.º 502409746; en-
tregas n.os 50/20010628 e 2/20010801.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167509

CLÍNICA SENHORA DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 704/860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501677305; en-
tregas n.os 82/20010629 e 1/20010802.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12151920

LE-BAR � COMÉRCIO, HOTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1723/990908; identificação de pessoa colectiva n.º 501814698;
entrega n.º 1/20010827.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167894

ZAHONERO � ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 761/870327; identificação de pessoa colectiva n.º 501814663; en-
trega n.º 2/20010726.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167347

JAIME VAZ DE AMORIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 145/750718; identificação de pessoa colectiva n.º 500366012; en-
trega n.º 47/20010626.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12141119

GABINETE DE CONTABILIDADE FERREIRA
& PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1766/20000216; identificação de pessoa colectiva n.º 504409107;
entrega n.º 14/20010628.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12150070

SOLIZÉ � ARTEFACTOS DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 753/870226; identificação de pessoa colectiva n.º 501787631; en-
trega n.º 3/20010727.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 1999.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167363

JOAQUIM DA SILVA FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 23/740323; identificação de pessoa colectiva n.º 500152870; en-
trega n.º 1/20010730.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167371

CACES � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 707/860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501686320; en-
trega n.º 121/20010629.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167401
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JAPOPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1269/940114; identificação de pessoa colectiva n.º 503117439;
entrega n.º 120/20010629.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167410

LIVRARIA SANJOANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 154/751002; identificação de pessoa colectiva n.º 500374244; en-
trega n.º 2/20010828.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167940

MODASPORT � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1039/910225; identificação de pessoa colectiva n.º 502505214;
entrega n.º 3/20010716.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167525

TENERIA MODERNA PORTUGAL � COMÉRCIO
DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1837/20001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505180260;
entrega n.º 2/20010716.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12096512

PREDIAL CASA NOVA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1546/971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503983098;
entrega n.º 1/20010719.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 15818861

QUINTÃ � LOTEAMENTO E URBANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1640/981007; identificação de pessoa colectiva n.º 504246917;
entrega n.º 1/20010720.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167045

INDUCAL � AGÊNCIAS DE EQUIPAMENTO
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 174/660421; identificação de pessoa colectiva n.º 500138524; en-
trega n.º 1/20010716.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
relativamente ao ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12166804

SEVER DO VOUGA

SERRALHARIA MECÂNICA DE PRECISÃO � SILVÉRIO
A. JESUS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010814.

Certifico que Silvério Alves de Jesus, casado com Ascensão Rosa
Nogueira de Jesus na comunhão geral, residente no lugar de Tojal,
freguesia de Silva Escura, concelho de Sever do Vouga, constituiu a
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Mecânica de Precisão �
Silvério A. Jesus, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar do Tojal, freguesia de Silva
Escura, concelho de Sever do Vouga.

3.º

A sociedade tem por objecto social a execução de trabalhos de
serralharia mecânica de precisão e actividades de mecânica geral.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único Silvério Alves de Jesus.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
Silvério Alves de Jesus, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga

de procuração adequada para o efeito.

6.º

Entre o sócio e a sociedade agora constituída, poderão ser reali-
zados negócios jurídicos, desde que os mesmos visem a prossecução
do objecto social.

Pelo outorgante foi ainda dito que a gerência fica desde já auto-
rizada, a efectuar levantamentos da conta aberta em nome da socie-
dade, na agência em Sever do Vouga do banco BPI, S. A., com o fim
de custear as despesas com a constituição e registo da sociedade,
bem como a aquisição de bens e equipamentos necessários ao início
de actividade; e que se consideram adquiridos pela sociedade os direi-
tos e por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios que
em nome da sociedade sejam celebrados pela sua gerência a partir da
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data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo definiti-
vo, ficando para o efeito conferida à gerência a necessária autoriza-
ção.

Está conforme.

23 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 15412016

BRAGA
AMARES

INFORSYSTEM, EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 381/
990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504531107; data da
apresentação: 03072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590680

Q. S. V. � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 241/
950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503443549; data da
apresentação: 22082001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591156

MARIA ARMINDA DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 63/
810113; identificação de pessoa colectiva n.º 501121692; data da
apresentação: 13082001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591130

LOJA DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 240/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503436631; data da
apresentação: 09082001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591121

DOMINGOS ANTÓNIO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 68/
810721; identificação de pessoa colectiva n.º 501180494; data da
apresentação: 03082001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591113

DOMINGOS DA SILVA ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 155/
900720; identificação de pessoa colectiva n.º 502386339; data da
apresentação: 31072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591083

TEXGOFIL � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 309/
970820; identificação de pessoa colectiva n.º 502616202; data da
apresentação: 24072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590770

ADELINO ROCHA FERNANDES
& FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 483/
010814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/14082001.

Certifico que entre Adelino da Rocha Fernandes, casado com Ade-
laide de Jesus Rodrigues Ribeiro na comunhão de adquiridos, Carlos
Alberto Rodrigues Fernandes e Vítor Sérgio Rodrigues Fernandes,
solteiros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adelino Rocha Fernandes & Fi-
lhos � Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no lugar de Medelo,
freguesia de Torre, concelho de Amares.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil. Empreitadas de obras públicas, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para o mesmo fim, organização de loteamen-
tos e aldeamentos e comércio de materiais de construção.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Adelino da Rocha Fernandes, e
outras duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma
a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
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cabem ao sócio Adelino da Rocha Fernandes, que desde já fica no-
meado gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591059

ANTÓNIO ALVES DA MOTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 1/660411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500022640; data da apresenta-
ção: 19072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590753

FÁBRICA DE MALHAS LAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 148/
891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502266538; data da
apresentação: 18072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590745

GRANOBARTE � GRANITOS DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 57/
791004; identificação de pessoa colectiva n.º 500914702; data da
apresentação: 11072001.

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.

27 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08568332

ALUMÍNIOS IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 175/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502265590; data da
apresentação: 04072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590699

JOSÉ JOAQUIM LEITE FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 167/
600406; identificação de pessoa colectiva n.º 500157251; inscrição
n.º 16 e averbamento n.º 4 à inscrição n.º 15; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/6 de Julho de 2001.

Certifico que o teor do artigo 4.º da sociedade em epígrafe, tem a
seguinte composição:

ARTIGO 4.º

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 4 000 000$, nos termos e condições, a
deliberar unanimemente pela assembleia geral.

Certifico ainda que o teor do averbamento n.º 4 à inscrição n.º 15,
tem a seguinte composição:

15 � Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 4/010706.
Recondução de funções dos membros do órgão de administração.
Prazo: ano de 2001.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

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

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590702

CONSTRUÇÕES ARNALDO VIEIRA
& CARLOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 485/
010820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20082001.

Certifico que entre Carlos Augusto da Cunha Silva, casado com
Maria Odete Vieira Araújo na comunhão de adquiridos, e Arnaldo da
Silva Vieira, casado com Maria Helena Vieira de Castro na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Arnaldo Vieira &
Carlos Silva, L.da, tem a sua sede no lugar da Granja, freguesia e
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 no território nacional
ou europeu, sem necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil e obras
públicas e comércio de materiais de construção, importação e ex-
portação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social então em vigor.

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.
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3 � Para que a sociedade fique vinculada em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer veículos automóveis, bem como

quaisquer móveis;
b) Assinar contratos de leasing ou locação financeira;
c) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais;
d) Dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes.

ARTIGO 6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido ou o representante legal do interdito
ou inabilitado, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota de
um dos sócios, nos seguintes casos:

a) Falência ou insolvência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimen-

to cautelar ou administrativo;
c) Arrematação, venda ou adjudicação judicial, excepto em inven-

tário;
d) Se algum dos sócios abandonar a gerência da sociedade;
e) Por acordo com o titular;
f) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
h) Não realização de prestações suplementares.
2 � Salvo o caso previsto na alínea e), em que o preço será acor-

dado, nos restantes casos será o valor apurado no balanço especial
realizado para esse efeito.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590800

ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 375/
990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504505750; data da
apresentação: 28062001.

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.

18 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590435

QSV � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 241/
950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503443549; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/22 de
Agosto de 2001.

Certifico que o teor do averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 tem a
seguinte composição:

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 1/010822.
Recondução de funções dos membros dos órgãos de administração

e fiscalização.
Prazo: triénio de 2001-2003.
Data de deliberação: 30 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591148

LOJA DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 240/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503436631; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 2/9 de Agosto de 2001.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º e corpo e § 1.º e artigo 4.º da
sociedade em epígrafe, que passou a ter a seguinte composição:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879 euros e 79 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor de 37 409 euros e 84 cêntimos, pertencente à sócia
Ana Paula de Lima Ribeiro Martins Carneiro, e outra no valor de
12 469 euros e 95 cêntimos, pertencente à sócia Elisabete Maria da
Silva Rodrigues Dias.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, competem à sócia Ana
Paula de Lima Ribeiro Martins Carneiro, que desde já é nomeada
gerente.

§ 1.º Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.

Está conforme o original.

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

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08591075

ABREU & ABREU, MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 400/
000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504842390; data da
apresentação: 20072001.

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.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora Interina, Idalina Maria
Vieira da Silva Sousa Pereira. 08590761

CABECEIRAS DE BASTO

CONSTRUÇÕES � FERREIRA
DE OLIVEIRA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 255/981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504268090;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400050

CONFECÇÕES � DE MODESTO PEREIRA
DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 234/980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504160451;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400042
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ÁLVARO GOMES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 284/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504774603;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400034

ELVIRA BARROS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 87/900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502302445; data
da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400026

AGÊNCIA CONTIBASTO � GABINETE
DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 54/820416; identificação de pessoa colectiva n.º 501324674; data
da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400018

CONFECÇÕES � GONÇALVES & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 213/971111; identificação de pessoa colectiva n.º 503993727;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 10660003

VIRGÍNIO CARVALHOSA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 259/990107; identificação de pessoa colectiva n.º 504066170;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400417

ANTÓNIO ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 112/920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502687681;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400409

JOSÉ GUILHERME DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 41/770506; identificação de pessoa colectiva n.º 500648964; data
da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400395

EUBASTO � EMPRESA DE URBANIZAÇÕES
DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 88/900606; identificação de pessoa colectiva n.º 502360771; data
da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400387

OLIVEIRA & VILELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 320/010122; identificação de pessoa colectiva n.º 505255880;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400379

M. T. R. � MARTINS TURISMO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 242/980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504211927;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400360

CASA DE ALÉM DO RIBEIRO � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 165/951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503495927;
data da apresentação: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400352

TRANSARCO � TRANSPORTADORA DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 15/680417; identificação de pessoa colectiva n.º 500553157; data
da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400344

MADEIARCO � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 144/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503261246;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400336

IMOBILIÁRIA ALBINO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 311/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 504540262;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400328

ALBINO JORGE � COMÉRIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 240/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504211986;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400310

ARCOTIR � TRANSPORTES INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 173/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503564508;
data da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400301

JOTA 3 ÁS � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 105/911028; identificação de pessoa colectiva n.º 502637366;
data da apresentação: 010628.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400280

MÁRMORES E GRANITOS DE OLELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 135/931022; identificação de pessoa colectiva n.º 503072605;
data da apresentação: 010628.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400271

TRANSPORTADORA MODERNA CABECEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 196/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502638567;
data da apresentação: 010628.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400263

GONÇALO DE MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 158/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 502943017;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400255

IMOBILIÁRIA DO ARCO DE BAÚLHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 170/960103; identificação de pessoa colectiva n.º 503545880;
data da apresentação: 010621.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400107

ANTÓNIO VITORINO PEREIRA
DE CAMPOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 79/880823; identificação de pessoa colectiva n.º 502025328; data
da apresentação: 010621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400093

DIAS LOPES & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 25/681212; identificação de pessoa colectiva n.º 500989605; data
da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400085

IRMÃOS LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 162/950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503471445;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400077

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE SÃO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 140/940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503210030;
data da apresentação: 010619.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400069

QUINTA DA CASA DO SENHOR � TURISMO
RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 290/000127; identificação de pessoa colectiva n.º 504853570;
data da apresentação: 010726.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 10659994

GONÇALO DE MEIRELLES � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 201/970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503982466;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400247

SOCIEDADE AGRÍCOLA CASA DE MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 129/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502975776;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400239

SALÃO LOLITA I � PERFUMARIA E CABELEIREIRO
UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 193/970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503836354;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400220

CONFECÇÕES ANTÓNIO P. SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 262/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504330381;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400212

JCMA � CONSULTORES DE GESTÃO
E CONTABILIDADE DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 241/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504211803;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400204

RELBASTO � SOCIEDADE DE RELVADOS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 251/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504248324;
data da apresentação: 010627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400182

AUTOCABECEIRAS � COMÉRIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 139/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 504113107;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400174

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE JOSÉ
MANUEL & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 180/960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503713112;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400166

MOURA & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 27/690917; identificação de pessoa colectiva n.º 501132180; data
da apresentação: 010704.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400646

AUTO TÁXIS JOSÉ DE FREITAS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 316/001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505066346;
data da apresentação: 010704.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400638

CONFECÇÕES SERIPROBE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 246/980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504248804;
data da apresentação: 010703.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400620

SILVA CAMPOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 21/681118; identificação de pessoa colectiva n.º 500553190; data
da apresentação: 010703.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400611

TRANSPORTES CENTRAIS DO ARCO DE BAÚLHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 13/670623; identificação de pessoa colectiva n.º 500553165; data
da apresentação: 010703.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400603

SOOTHSAYER � CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 302/000705; identificação de pessoa colectiva n.º 505031183;
data da apresentação: 010703.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400590

TIRBASTO � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 239/980703; identificação de pessoa colectiva n.º 501574964;
data da apresentação: 010703.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400573

CARFARCO � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 304/000720; identificação de pessoa colectiva n.º 505068192;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400565
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M. N. S. � CONTABILIDADE E AUDITORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 222/980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504112678;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400557

DIAS & CASTRO � REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 261/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504603531;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400549

ARCOIDEAL � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 273/990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504657380;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400530

CONFECÇÕES � LUGAR DA PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 247/980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504246585;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400514

MARQUES MENDES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 230/980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504155890;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400506

FATI BASTO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 114/920424; identificação de pessoa colectiva n.º 502751673;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400492

ALVAREZ BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 236/980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504196103;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400476

MANUEL CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 23/681205; identificação de pessoa colectiva n.º 500553220; data
da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400468

MÁRIO TEIXEIRA & IRMÃO � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 172/960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503557366;
data da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400450

CANÁRIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 59/830304; identificação de pessoa colectiva n.º 501370765; data
da apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400441

A COZINHA REAL DE BASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 130/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503011177;
data da apresentação: 010629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400433

AGRIRIBEIRO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 97/910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502557044; data
da apresentação: 010629.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400425

LECALUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 175/960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503583600;
data da apresentação: 010710.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400689

MONTEIRO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 50/791010; identificação de pessoa colectiva n.º 500807221; data
da apresentação: 010706.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400670

ANTÓNIO PEREIRA DE SOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 227/980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504112813;
data da apresentação: 010705.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400662

AMARELOS DE MOIMENTA � EXTRACÇÃO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 299/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504951505;
data da apresentação: 010705.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400654

PADARIA E PASTELARIA SÃOZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 190/970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503818194;
data da apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400158

PORTELINHAS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 65/860502; identificação de pessoa colectiva n.º 501681744; data
da apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400140

AUGUSTO MOURA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 228/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504139886;
data da apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400131

CONSTRUÇÕES REFOJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 264/990324; identificação de pessoa colectiva n.º 504539043;
data da apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400123

JANUÁRIO DE OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 43/780209; identificação de pessoa colectiva n.º 500741484; data
da apresentação: 010622.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 10 de Outubro de 2001 21 808-(23)

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 15400115

CAFFÈCEL � INDÚSTRIA TORREFACTORA
DE CAFÉS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 114/920424; identificação de pessoa colectiva n.º 502751673;
data da apresentação: 010706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 1999

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Manuel José Tei-
xeira Leite Veiga. 10659986

ESPOSENDE

FERREIRA & BROCHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 383/
890803; identificação de pessoa colectiva n.º 502199075; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 8/010731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 30 000 000$ para 500 000 euros, e alterado
parcialmente o contrato quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2,
os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros, re-
presentado por quatro quotas, sendo duas com o valor nominal de
100 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Sérgio
Hipólito Reis Pedrosa Campos e Maria Manuela Pereira Ferreira de
Campos, e duas com o valor nominal de 150 000 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Hipólito Reis
Pedrosa Campos e Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Paulo Sérgio
Hipólito Reis Pedrosa Campos e Jorge Manuel Hipólito Reis Pe-
drosa Campos, já nomeados gerentes, e ainda ao sócio Jorge Manuel
Faria da Silva Ribeiro, ora nomeado gerente.

2 � Qualquer dos gerentes pode praticar actos de mero expedien-
te; porém, para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
é necessária a intervenção conjunta de dois dos gerentes.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14626179

CONSTRUÇÕES PALMEIRA DE FARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 258/
861121; identificação de pessoa colectiva n.º 501742620; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/010807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 1 000 000$ para 20 000 euros, com redenomi-
nação, e alterado parcialmente o contrato quanto ao corpo do ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 10 000 euros cada, pertencendo uma a

cada um dos sócios Brilhantino da Costa Matos e Maria da Saúde
Faria Rosa.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14626390

SEPROLIM � SERVIÇOS, PRODUTOS E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 625/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503271683; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 3/010719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 400 000$ para 25 000 euros, com redenomi-
nação, e alterado parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 5.º,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 20 000 euros, divi-
dido em duas quotas, sendo uma com o valor nominal de 17 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Joaquim de Miranda Morgado, e outra com
o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Vítor Filipe
Alves Morgado.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14679906

PREDIFÃO � INVESTIMENTOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 905/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504240420; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/010730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 1 000 000$ para 1 250 000$, com admissão de
um novo sócio João Joaquim de Campos Vila Chã Esteves, e alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos seus artigos 3.º e 4.º, e
seu § 1.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 250 000$, e cor-
responde à soma de cinco quotas iguais de 250 000$, pertencendo
uma a cada um dos sócios Luís Alexandre de Campos Vila Chã Es-
teves, António Carlos Campos Vila Chã Esteves, Pedro Nuno Cam-
pos de Vila Chã Esteves, Berta Flora Campos de Vila Chã Esteves e
João Joaquim de Campos Vila Chã Esteves.

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
§ 1.º Ficam desde já designados gerentes todos os sócios, sendo

necessário para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos a intervenção de dois gerentes, sendo um Luís Alexandre de
Campos Vila Chã Esteves ou António Carlos Campos Vila Chã Es-
teves e outro Pedro Nuno Campos de Vila Chã Esteves, Berta Flora
Campos de Vila Chã Esteves ou João de Campos Vila Chã Esteves.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14626144

FELIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 149/
810217; identificação de pessoa colectiva n.º 501230130; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 2/010719.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 1 200 000$ para 20 000 euros, e alterado par-
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cialmente o contrato quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, divi-
dido em três quotas, sendo uma com com valor nominal de 16 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Feliz António Gaifém Carreira, e duas com
o valor nominal de 2000 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Ana Cristina Cardoso Carreira e Luís André Cardoso
Carreira.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14679892

TRANSPORTES ADELINO PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 653/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503365785; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/010810.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 2 000 000$ para 49 879,79 euros, e alterado
parcialmente o contrato quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 49
879 euros e 79 cêntimos, dividido em duas quotas, sendo uma com
o valor nominal de 29 927 euros e 87 cêntimos, pertencente ao
sócio Adelino da Cruz Pontes, e outra com o valor nominal de 19
951 euros e 92 cêntimos, pertencente à sócia Laurentina Arantes
Carreira.

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

23 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Mário Neiva Losa. 14626411

ALEXANDRE & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 413/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502359250; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/010507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 30 de Janeiro de 2001.

16 de Maio de 2001. � O Conservador, em substituição, José de
Magalhães Moreira. 14657821

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CLARISA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 3672/950111; identificação de pessoa colectiva
n.º 503342068; data: 990721.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 1998.

Conferi e está conforme.

1 de Outubro de 1999. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 08157294

VERDEURO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão. Ma-
trícula n.º 4799/981029; identificação de pessoa colectiva
n.º 504275844; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 11/
010319

Certifico que foi deliberado:
Aumentar o capital social para 20 048 200$, sendo o valor do

aumento de 48 200$, realizado na modalidade de novas entradas em
dinheiro, nele participando, todos os sócios, em partes iguais, quan-
tias com que reforçam o valor nominal das respectivas quotas;

Redenominam o valor das quotas de cada um dos sócios para
20 000 euros e alteram a denominação do capital social para
100 000 euros;

Transformar a dita sociedade em sociedade anónima, sem que tal
importe dissolução, a qual passa a designar-se VERDEURO � Imo-
biliária e Construções, S. A., com o capital social de 100 000 euros,
agora representado por 100 000 acções de um euro cada uma, rece-
bendo cada um dos accionistas um número de acções corresponden-
te à sua participação social atrás indicada; e

Aprovar os estatutos pelos quais a sociedade passa a reger-se,
constantes do documento complementar.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VERDEURO � Imobiliária e Cons-
truções, S. A., e tem a sua sede no Centro Comercial Aro, loja 56,
Avenida do Dr. Carlos Bacelar, freguesia e concelho de Vila Nova
de Famalicão.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem as-
sim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.
Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.
Compra e venda de loteamentos e urbanizações e a sua revenda, no
todo ou em parte. Comércio de materiais de construção.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente subscrito e
realizado, e dividido em 100 000 acções ordinárias com o valor
nominal de um euro cada.

ARTIGO 4.º

Aos accionistas que detenham mais de 10% de acções da socie-
dade, poderá ser exigido que realizem prestações acessórias, até ao
limite do valor do capital social, podendo tais prestações ter carác-
ter oneroso ou gratuito, conforme for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão ao portador.
2 � Haverá títulos de 1, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 acções,

podendo ter a forma escritural, sendo permitida a sua concentração
e divisão.

3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos de
acções, conterão a assinatura de um administrador.

4 � Por deliberação da assembleia geral e dentro dos limites le-
gais, poderão ser emitidas acções de outra natureza.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos legais e nas condições definidas pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir
e deter acções ou obrigações próprias, bem como realizar com elas
as operações que julgue convenientes para os interesses sociais.
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CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto detentores de acções ou títulos de subscrição e que até 10 dias
antes da realização da assembleia os tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao por-
tador.

ARTIGO 9.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da as-
sembleia geral por cônjuge, ascendente ou descendente, administra-
dores ou directores e procuradores da sociedade, mediante carta di-
rigida ao presidente da mesa, indicando o nome e domicílio do
representante e data da assembleia, até dois dias antes da sua reali-
zação.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos de quatro em quatro anos de entre os accio-
nistas ou terceiros, podendo ser reeleitos por mais períodos de qua-
tro anos.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerida
por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
social legalmente previsto.

ARTIGO 13.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral, ou por uma comissão de remunerações por
esta nomeada, podendo assumir a forma de ordenado fixo, percen-
tagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas em
alguma destas modalidades.

2 � A percentagem global dos lucros do exercício destinado à
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder
75%.

ARTIGO 14.º

A administração da sociedade cabe a um administrador único, dis-
pensado de caução, eleito de quatro em quatro anos pela assembleia
geral.

ARTIGO 15.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos de quatro em quatro anos pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Dos exercícios sociais, lucros, reservas
e dividendos

ARTIGO 17.º

Os lucros líquidos apurados pelo balanço, terão a seguinte aplica-
ção:

a) 5% para o fundo de reserva legal, até perfazer o limite estipu-
lado por lei;

b) O saldo para constituir as reservas ou outra aplicação que a
assembleia geral julgue apropriadas, podendo esta deliberar não dis-
tribuir dividendos.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 18.º

Ficam desde já nomeados para preencherem os corpos sociais
durante o quadriénio de 2001-2004:

a) Mesa da assembleia geral:
Presidente: Isabel Sofia Azevedo Silva, solteira, maior, residente

na Rua 12 de Outubro, 46, Louro, Vila Nova de Famalicão;
Secretário: Maria do Sameiro Almeida Ferreira, solteira, maior,

residente na Rua da Levandeira, 367, Ruivães, Vila Nova de Fama-
licão.

b) Administração:
Administrador único: Manuel Moreira Leal, solteiro, maior, resi-

dente na Rua da Alegria, 126, Santo Tirso.
c) Fiscal único: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 502481641, com sede na
Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, Porto, representada por
Joaquim Manuel Ribeiro da Silva, casado, revisor oficial de contas
n.º 940, com domicílio profissional na sede da sociedade, e suplente
Rui Alberto Machado de Sousa, casado, revisor oficial de contas
n.º 668, com domicílio profissional na Rua de Sá da Bandeira, 726,
3.º, direito, Porto.

Conferi e está conforme.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

4 de Junho de 2001. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 11213612

COIMBRA

CANTANHEDE

SANTOS FERREIRA & REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1315/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º P 505631210; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/010830.

Certifico que entre Jaime dos Santos Ferreira e Lídia Dias Rei
Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 9 de Julho, 57, lugar
e freguesia de Camarneira, concelho de Cantanhede.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de artigos de
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Jaime dos Santos Ferreira e Lídia
Dias Rei Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembol-
sáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de res-
tituição 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 equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

31 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesqui-
ta Canário. 13310534

S. H. P. DO MARQUÊS � COZINHAS E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 925/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504023438; inscrições
n.os 2 e 12; números e data das apresentações: 2 e 11/010831.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade identificada
em epígrafe de 10 000 000$ para 60 000 000$ e alterados os arti-
gos 4.º (com redenominação do capital para euros), 5.º e 6.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 299 278 euros e 73 cêntimos, integralmente
realizado, e corresponde à soma das quatro seguintes quotas: uma de
11 222 euros e 95 cêntimos, pertencente à própria sociedade; outra
de 86 042 euros e 64 cêntimos, pertencente à sócia Extrona de
Portugal � Gestão de Participações e Comércio Internacional, L.da,
e duas outras de 101 006 euros e 57 cêntimos, pertencentes cada
uma delas às sócias Célia Adriana Mendes Henriques e Patrícia João
Mendes Henriques.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida por sócios
ou não sócios, ficando desde já nomeadas gerentes as sócias Célia
Adriana Mendes Henriques e Patrícia João Mendes Henriques e o
não sócio José da Silva Mendes Castilho.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de três gerentes, sen-
do sempre obrigatória a assinatura do gerente José da Silva Mendes
Castilho.

6.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao montante global de 100 000 euros, subs-
crito por todos eles nas proporções das quotas.

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

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Conservadora, Lúcia Maria
Damas Gonçalves. 13310291

J. LEITÃO & SILVA � RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1314/
010830; identificação de pessoa colectiva n.º P 505658518; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010830.

Certifico que entre José Alberto da Silva Leitão e José Alves Leitão
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Leitão & Silva � Restaurante
e Snack-Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Sá Carneiro, 85,
freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, em qualquer ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante, café e
snack-bar.

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
2000 euros, pertencente ao sócio José Alberto da Silva Leitão, e
uma de 3000 euros, pertencente ao sócio José Alves Leitão.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispen-
sáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

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

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
bem como tomar de arrendamento bens imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

31 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesqui-
ta Canário. 13310526

J. TRAVESSO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1313/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º P 505585979; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010829.

Certifico que entre José Travesso da Silva e Maria da Glória Ne-
ves dos Santos Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Travesso Silva, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale da Eira, Beco
Parreirala, 1, lugar de Granja de Ançã, freguesia de Ançã, concelho
de Cantanhede.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, em qualquer ponto do País e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de rolamentos,
máquinas e ferramentas diversas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
5000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócos José Tra-
vesso da Silva e Maria da Glória Neves dos Santos Silva.

§ único. Cada um dos sócios realizou em dinheiro 50% da sua
quota, devendo realizar também em dinheiro os restantes 50%, no
prazo de dois anos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
bem como tomar de arrendamento bens imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

31 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mesqui-
ta Canário. 13310518

COIMBRA

FLOR DO MONDEGO � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4772;
identificação de pessoa colectiva n.º 502677910; inscrição n.º 26; nú-
mero e data da apresentação: 3/010524.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que, em 11 de
Junho de 2000, foram nomeados gerentes Onésimo Rodrigues Lou-
reiro e Onésimo Rodrigues Loureiro Júnior.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 13349090

CONDEIXA-A-NOVA

GRESITAL � INDÚSTRIA CERÂMICA, S. A.
(anteriormente denominava-se GRESITAL � INDÚSTRIA

CERÂMICA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 161; identificação de pessoa colectiva n.º 502884517; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/090501.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade anónima e aumentado o capital social com
redenominação em euros para o montante de 1 000 000 euros, e,
em consequência, foi alterado o pacto social quanto ao artigo 4.º e
reproduzido na íntegra o pacto, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GRESITAL � Indústria
Cerâmica, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Condeixa-a-Nova,
freguesia do Sebal, concelho de Condeixa-a-Nova.

§ único. Por decisão do conselho de administração pode a sede
social ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extin-
tas, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação da sociedade, no território nacional ou no estran-
geiro, sem precedência de deliberação de sócios.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo a produção e comercialização de
produtos cerâmicos em pasta branca e vermelha, objectos decorati-
vos e produtos afins, bem como a importação e exportação dos
mesmos produtos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 000 000 euros, representado por 200 000 acções ao porta-
dor, com o valor nominal de cinco euros cada uma.

§ único. O conselho de administração fica autorizado a aumentar
o capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até
ao limite máximo de 2 500 000 euros.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

§ único. Terão direito a voto os accionistas que perfazendo, por
si ou agrupados, o número mínimo de acções referido no artigo 6.º
dos estatutos, as façam depositar na sede da sociedade até cinco dias
úteis antes da data da assembleia geral ou, no mesmo prazo, apre-
sentem declaração comprovativa do depósito em seu nome em ins-
tituição financeira.

ARTIGO 6.º

A cada 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela própria assembleia geral, por um período de
quatro anos.

ARTIGO 8.º

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convo-
cação, sobre qualquer dos assuntos referidos no n.º 2 do artigo 383.º
do Código das Sociedades Comerciais, devem estar presentes ou re-
presentados accionistas que detenham, pelo menos, acções corres-
pondentes a metade do capital social.

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, competem a um conselho de administração composto por
três ou cinco membros, a eleger em assembleia geral.

1 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente,
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mas cada instrumento de representação não pode ser utilizado mais
do que uma vez.

2 � É permitido o voto por correspondência nas reuniões do
conselho de administração.

3 � Para além dos poderes que a lei confere, pode o conselho de
administração deliberar sobre contratos que, por qualquer forma,
estejam relacionados com a actividade da empresa e o seu objecto
social e se destinem a:

a) Aquisição de equipamento de qualquer natureza, sem limite;
b) Outros contratos, designadamente com instituições financei-

ras, até ao limite de 100 000 000$.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois outros administradores;
c) Um administrador e um procurador nos termos da respectiva

procuração.

ARTIGO 11.º

Os membros do conselho de administração podem ou não ser
accionistas.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal com-
posto por três membros efectivos e um suplente, ou fiscal único e
respectivo suplente, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Os membros do conselho de administração são remunerados pelos
montantes fixados por uma comissão de vencimentos composta por
três accionistas, um dos quais será o presidente da mesa da assem-
bleia geral e os restantes eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � É permitida à sociedade atribuir, como seu encargo, aos ad-
ministradores, complementos de pensão de reforma por velhice ou
invalidez, contando que não seja excedida a remuneração em cada
momento percebida por um administrador efectivo ou havendo re-
munerações diferentes, a maior parte delas.

2 � A sociedade pode realizar à sua custa contratos de seguros
contra este risco, no interesse dos beneficiários.

3 � O regulamento de execução do disposto anteriormente, deve
ser aprovado pela assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A aplicação do lucro líquido do exercício depende do que anual-
mente, a assembleia geral deliberar, sem obrigação de respeitar o
expresso no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 16.º

Ficam desde já eleitos para exercerem para o quadriénio de 1999-
-2002, os seguintes membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, António Manuel Vidal Xa-
vier; secretário, Levy Marques dos Santos.

Conselho de administração: presidente, João Vidal Xavier; Albino
Pinho Marques Ferreira e José Alberto Baptista Cardoso.

Fiscal único: Borda Rodrigues & António Cambão, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 161, representada por José Manuel
Borda Rodrigues, revisor oficial de contas n.º 508, com escritório
na Rua do Monte dos Burgos, 482, 5.º, sala B, 4040 Porto; suplen-
te, António Monteiro Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 53, representada por António
Monteiro de Magalhães, revisor oficial de contas n.º 179, com es-
critório na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201-203, 4150
Porto.

Mais se certifica que foram depositadas as contas do ano de exer-
cício de 1999.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 13586386

LOUSÃ

ÁLVARO MARIANO CORTÊS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 853/010704;
identificação de pessoa colectiva n.º 502583363; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 2/010704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 1.º e aditado o artigo 12.º do pacto, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Álvaro Mariano Cortês &
Filho, L.da, e tem a sua sede no lugar da Ponte Velha, freguesia de
Foz de Arouce, concelho da Lousã.

A gerência da sociedade poderá mudar a sua sede para outro local
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar ou en-
cerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação, onde
e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 12.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social.

Está conforme com o original e vale como certidão.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se na
pasta respectiva.

31 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dolores Filomena
de Jesus Gonçalves dos Santos Julião. 06841384

CONSTRUÇÕES � MANUEL LOURENÇO FRANCISCO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 859/010822;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010822.

Certifico que Manuel Lourenço Francisco, casado com Maria Ali-
ce Salvador na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções � Manuel
Lourenço Francisco, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Mercado, 12, 1.º, direito, lugar, freguesia e concelho da Lousã.

Por simples decisão da gerência da sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas, compra e venda e permuta de bens imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim; como actividade acessória o arren-
damento de bens próprios e comercialização de materiais de cons-
truções.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à quota
de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 20
vezes o capital social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme com o original e vale como certidão.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 06869971

MARIA ALICE PINTO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 858/010817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010817.

Certifico que entre Maria Alice Pinto da Rocha, casada com Car-
los Alberto Branco Monteiro na comunhão geral, e Rosa Fernanda
Rodrigues da Silva Rocha, casada com Fernando Augusto Gregório
na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Alice Pinto Rocha, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Coimbra, sem número,
vila, freguesia e concelho da Lousã.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, 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 artigos
de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada uma das sócias Maria Alice Pinto da Rocha e
Rosa Fernanda Rodrigues da Silva Rocha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as só-
cias e o não sócio Pedro Manuel Rocha Monteiro, casado, residente
na Estrada de Eiras, 63, 1.º, direito, freguesia de Eiras, concelho de
Coimbra.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução

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

Está conforme com o original e vale como certidão.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 06842003

AR E Z � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 857/010817;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010817.

Certifico que entre António Manuel Pedrosa Rocha e mulher, Zélia
Maria Ferreira Carinhas Rocha, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AR e Z � Alumínios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Freixo, freguesia de
Vilarinho, concelho da Lousã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serralharia de
alumínios, compra e venda de materais relacionados com a activi-
dade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada uma das sócias, António Manuel Pedroso Rocha
e Zélia Maria Ferreira Carinhas Rocha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio António
Manuel Pedroso Rocha.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reem-
bolso.

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, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD,
e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme com o original e vale como certidão.

31 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 06841996
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MOVICARVALHO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
MOBILIÁRIO E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 846/010531;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010531.

Certifico que entre Paulo Jorge Conceição Carvalho e mulher, Ana
Rosa Simões Pascoal, casados na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOVICARVALHO � Comércio e
Indústria, Mobiliário e Carpintaria, L.da, e tem a sua sede no lugar
de Vale da Ursa, freguesia de Serpins, concelho da Lousã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de todo o tipo de
móveis, marcenaria e carpintaria e venda de electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de 7000 euros, pertencente
ao sócio Paulo Jorge Conceição Carvalho, e outra de 3000 euros,
pertencente à sócia Ana Rosa Simões Pascoal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Paulo
Jorge Conceição Carvalho e Ana Rosa Simões Pascoal, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, excepto nos actos de mero expediente em que bastará a de um
só.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende de prévio consenti-
mento da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos só-
cios não cedentes, em segundo, o direito de preferência na aquisi-
ção.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao limite de 49 879 euros e 79 cêntimos, desde que delibe-
rado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou incapacidade de um dos sócios, a so-
ciedade continuará com os herdeiros do falecido ou o representante
do incapaz, devendo, naquele caso, ser escolhido um de entre eles
que a todos represente na sociedade enquanto a quota permanecer
indivisa.

ARTIGO 8.º

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

a) Quando em qualquer processo judicial, administrativo ou fiscal
se proceda a arresto, penhora, arrematação, arrolamento, adjudica-
ção ou venda de quota ou parte dela;

b) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
c) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade.
2 � O preço da quota, para esse efeito, será o que resultar do

balanço a que se proceda para o efeito, aprovado em assembleia geral,
devendo ser pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 20 dias.

Disposição final e transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao
levantamento do capital depositado, para pagamento das despesas
correntes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda, que
ficam por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constitui-
ção e oficialização.

Está conforme com o original e vale como certidão.

12 de Junho de 2001. � O Conservador, António Luís Pereira
Figueiredo. 06900720

MIRANDA DO CORVO

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS
ANTUNES BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 384/010823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010823.

Certifico que entre os sócios José Manuel Correia Antunes Bran-
dão, casado com Maria Natália Brandão na comunhão de adquiridos,
e Ricardo Jorge Antunes Brandão, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construção e Recuperação de Imóveis
Antunes Brandão, L.da, e tem a sua sede no lugar de Cortes, fregue-
sia de Semide, concelho de Miranda do Corvo.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na actividade da construção civil, cons-
trução e recuperação de edifícios, compra e venda de bens imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e devida-
mente depositado, é de 12 469 euros e 94 cêntimos, corresponden-
te à soma de duas quotas, sendo uma de 11 222 euros e 95 cênti-
mos, pertencente ao sócio José Manuel Correia Antunes Brandão, e
a outra de 1246 euros e 99 cêntimos, pertencente ao sócio Ricardo
Jorge Antunes Brandão.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Manuel
Correia Antunes Brandão, que desde já fica designado gerente, bas-
tando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios.
A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em se-
gundo, é conferido o direito de preferência.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, na proporção das suas quotas, até ao montante global de
100 000 euros.

7.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comeciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que em
nome da sociedade sejam celebrados pela gerência a partir da sua
constituição e antes de efectivado o seu registo na conservatória
respectiva, ficando para tal efeito dada à gerência a necessária auto-
rização.
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8.º

Fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do capital
depositado, para fazer face ao pagamento das despesas de registo da
sociedade e aquisição de equipamentos e mercadorias.

Conferida, está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418123

ALBERTINO CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 172/921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502895551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418069

MIRANBEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 317/990901; identificação de pessoa colectiva n.º 504426770.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418042

IMMUNO � DIAGNÓSTICA ANALÍTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 161/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502738510.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418050

BENTO & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 150/281191; identificação de pessoa colectiva n.º 502653507.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418018

AURÉLIO DE SOUSA FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 175/930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502930900.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418026

SERCIPALEX � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 155/050292; identificação de pessoa colectiva n.º 502694378

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418077

ALMEIDA MENDES � PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 41/060386; identificação de pessoa colectiva n.º 501629220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418107

ROGÉRIO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 5/010486; identificação de pessoa colectiva n.º 501382348.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418093

MIRAGIRA � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 187/940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503129453.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418085

ISIDORO CORREIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 36/750404; identificação de pessoa colectiva n.º 500142459.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 16418034

AUTO ARNAUT � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 104/150390; identificação de pessoa colectiva n.º 502311711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382973

PLANICORVO � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 229/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503612154.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382965

CONSTRUÇÕES, CORREIA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 108/180590; identificação de pessoa colectiva n.º 501740759.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382957
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COSMATEL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 103/160290; identificação de pessoa colectiva n.º 502296950.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382353

A. B. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 272/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504057650.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382337

CHURRASQUEIRA FAJÚ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 176/930312; identificação de pessoa colectiva n.º 502950951.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 12382345

MIGUEL BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 271/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504058258.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

6 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 12383147

CABRAL E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 224/960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503570435.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2000.

7 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 12409472

MONTEMOR-O-VELHO

CRIVER � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Outeiro, Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 181; identificação de pessoa colectiva n.º 502329343.

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

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 15718360

QUADROMOR � ELECTRICIDADE
E INSTRUMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta do Rosmaninhal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrícula
n.º 379/180998; identificação de pessoa colectiva n.º 504444000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 3 e 4/260401.

Certifico que foi feita a renúncia de gerência de António Fernando
Mendes de Almeida, e a nomeação de gerente de Pedro Manuel Fi-
lipe de Carvalho.

Está conforme o original.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato de sociedade actua-
lizado.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 05671140

TÁBUA

JOSÉ ABRANTES DINIS & FILHO, L.DA

Sede: Santo Amaro, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 161/900129;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/010625.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente do
sócio José Abrantes Dinis, por renúncia, em 16 de Dezembro de
1999.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora, Marinha da Concei-
ção dos Reis Fevereiro. 07266162

CONSTRUTORA VILAMATENSE, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 406/000526;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/010625.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente da
sócia Maria Beatriz Fonseca Borges Portugal, por renúncia, em 1 de
Junho de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2001. � A Conservadora, Marinha da Concei-
ção dos Reis Fevereiro. 07266170

VILA NOVA DE POIARES

POISACO � INDÚSTRIA DE ARTEFACTOS
DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrí-
cula n.º 10; identificação de pessoa colectiva n.º 502611383; data do
depósito: 20010830.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas de exercí-
cio de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da Sil-
va Brandão Laranjeira. 13038320
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ÉVORA
ALANDROAL

SILVEIRA BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 119/
021299; identificação de pessoa colectiva n.º 504734857.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves Lapão.
13908669

ALANDROQUEIJO � QUEIJARIA TRADICIONAL
DE ALANDROAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 90/
100796; identificação de pessoa colectiva n.º 503744735.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme.

13 de Julho de 2001. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 13908600

TÁXIS ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 115/
120799; identificação de pessoa colectiva n.º 504528980.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme.

13 de Julho de 2001. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 13908618

BORBA

SAÚDEBORBA � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 117/910321;
identificação de pessoa colectiva n.º 502522003; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 6, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 28; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/010528.

Certifico que da sociedade em epígrafe cessaram funções de ge-
rente Maria Valentina Álvares Coelho da Silveira Machado e Maria
José Coelho da Silveira Machado, por renúncia, em 31 de Dezem-
bro de 2000 e 4 de Outubro de 2000, e foi designado gerente Fran-
cisco Gonzalez Herrera, por deliberação de 31 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 13256122

REGUENGOS DE MONSARAZ

AFICIONAR � ORGANIZAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Ma-
trícula n.º 295/971126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504007297.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que, em 30 de
Agosto de 2001, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 12571016

VILA VIÇOSA

VILECTRIMAR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 424/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504990020; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/010726.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente do ex-sócio Majd Elarab Juma
Suleiman Qaddoura Al Roosan.

Causa: renúncia.
Data: 19 de Julho de 2001.
2.º Cessação das funções de gerente do ex-sócio Mariano Duarte

Farelo Bilro.
Causa: renúncia.
Data: 19 de Julho de 2001.
3.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º

e 4.º e aditado o artigo 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VILECTRIMAR, Indústria e
Comércio de Materiais de Electricidade, L.da, com sede na Urbani-
zação Olival à Porta do Nó, lote 12, na freguesia de Conceição, do
concelho de Vila Viçosa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, correspondente à soma de duas quotas: uma com o va-
lor nominal de 700 000$, pertencente ao sócio João Manuel Rosa
Canhoto, e uma com o valor nominal de 350 000$, pertencente à
sócia Maria Augusta Cardoso Cabanas Canhoto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
gerente ou gerentes nomeados por deliberação dos sócios, remune-
rados ou não, conforme por eles deliberado, ficando desde já desig-
nados gerentes os sócios João Manuel Rosa Canhoto e Maria Au-
gusta Cardoso Cabanas Canhoto.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

ARTIGO 6.º

Por deliberação aprovada por 90% do capital social poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares até ao montante de
4 200 000$.

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

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 16876261

JORGE HUMBERTO TRINDADE TOSCANO, ACTIVIDADES
DE GESTÃO E AMBIENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula n.º 476/
010802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010802.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, foi registada a sociedade em epígrafe,
constituída por Jorge Humberto Trindade Toscano, casado, residen-
te em Vila Viçosa, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Jorge Humberto Trin-
dade Toscano, Actividades de Gestão e Ambiente, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
27, Vila Viçosa.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
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gerência, bem como abrir ou encerrar filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de contabilidade,
gestão e elaboração de projectos económicos e estudos de mercado.
Venda de livros selados e outro material de papelaria. Actividades
imobiliárias. Actividades de carácter cultural e ambiental.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à única quota do sócio Jorge
Humberto Trindade Toscano, casado com Maria da Conceição Ven-
tura Mamede na comunhão de bens adquiridos, residente na Rua de
Alexandre Herculano, 27, Vila Viçosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Jorge
Humberto Trindade Toscano, podendo, no entanto, posteriormente
ser nomeado mais um gerente.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é necessária a assinatura do gerente Jorge Hum-
berto Trindade Toscano, residente na Rua de Alexandre Herculano,
27, Vila Viçosa.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

2 � Os poderes do gerente não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

ARTIGO 5.º

No caso de morte ou interdição do sócio, a sociedade substituirá
com os seus herdeiros legais ou representantes legais, se aqueles
quiserem fazer parte dela, nomeadamente um, de entre si, que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 16876407

FARO
LAGOA

APRÍGIO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização da Bela Vista, P-25, rés-do-chão, direito,
Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1491/300501; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
300501.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Aprígio Silva Ferreira, casado com Anabela Pereira Neff
Ferreira no regime da comunhão de adquiridos, com a única quota
de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Aprígio Ferreira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Bela Vista,
P-25, rés-do-chão, direito, freguesia de Parchal, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalação, montagem, reparação e
assistência técnica a elevadores. Instalação eléctrica. Exploração de
restaurante, snack-bar e cantina.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até cinco vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 13425668

VIRGÍLIO VEIGA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Mexilhão, 69, Mexilhoeira da Carregação, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1490/290501; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
290501.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Virgílio Ribeiro da Veiga, solteiro, maior, com a única
quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Virgílio Veiga � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mexilhão, 69, na al-
deia e freguesia de Mexilhoeira da Carregação, concelho de Lagoa
(Algarve).

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 13425692

JOSÉ ALCAIDE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ernesto Cabrita, 7-A, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1501/260601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
260601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) José Francisco de Jesus Alcaide, casado com Maria Emília da
Silva Boto de Jesus Alcaide na comunhão geral, 2500 euros;

b) Raquel Marisa Boto de Jesus Alcaide, solteira, maior, 2500 eu-
ros,

que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Alcaide � Serviços de
Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Ernesto Cabrita,
7-A, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, fiscalidade, gestão de contas e apoio empresarial.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742117

ISABEL RAPOSO, L.DA

Sede: Vila Nova, Mato Serrão, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1507/060701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
060701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Isabel Alexandra dos Santos Ribeiro Raposo, casada com Aní-
bal Cintra Raposo no regime da comunhão de adquiridos, com uma
quota de 2500 euros;

b) Aníbal Cintra Raposo, casado com a anterior, com uma quota
de 2500 euros,

que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isabel Raposo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vila Nova, Mato Serrão, fre-
guesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e administração de
imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Isabel Alexandra dos
Santos Ribeiro Raposo.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742249

ALFANZINA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Diogo Tomé, 50, Portimão

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1498/150601; identificação de pessoa colectiva n.º 500728038.

Certifico:
Inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 18/150601.
Alteração parcial do contrato com aumento de capital e redeno-

minação do capital em euros.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma ALFANZINA � Investimentos
Turísticos e Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Pescado-
res, 115, Praia do Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de
Lagoa (Algarve).

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda de pré-
dios urbanos e rústicos; urbanização de imóveis; construção civil e
obras públicas; administração e arrendamento de imóveis; activida-
des turísticas, hotelaria e similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 150 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 111 000 euros, pertencente à sócia P. G. M. �
Propriedades, L.da; uma do valor nominal de 19 500 euros, perten-
cente à sócia Zoland Trust Corporation, S. A., e outra do valor
nominal de 19 500 euros, pertencente à sócia Ramsnire Trust
Corporation, S. A.

Foi depositado documento legal.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742125

ATC � AUTO TÁXIS DO CARVOEIRO, L.DA

Sede: Vale de Milho, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1497/130601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
130601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) José Maria das Neves Simões, casado com Ana Teresa Bran-
quinho Simões no regime da comunhão de adquiridos, com uma quo-
ta de 3500 euros;

b) Ana Teresa Branquinho Simões, casada com a anterior, com
uma quota de 500 euros;

c) Leandro Branquinho Simões, solteiro, menor, de 17 anos de
idade, com uma quota de 500 euros;

d) Sandra Paula Branquinho Simões, solteira, maior, com uma
quota de 500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATC � Auto Táxis do Car-
voeiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale de Milho, fre-
guesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor. Exploração de
restaurantes, bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de quatro quotas: uma do valor nominal de 3500 euros, per-
tencente ao sócio José Maria das Neves Simões, e três do valor
nominal de 500 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um
dos sócios Ana Teresa Branquinho Simões, Leandro Branquinho Si-
mões e Sandra Paula Branquinho Simões.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Maria das Neves
Simões.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.
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ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742087

J. ALBERTO R. CARMELINO � INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cooperativa Che Lagoense, bloco 21, 2.º, esquerdo,
Rua do Poeta António Aleixo, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1495/070601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
070601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Joaquim Alberto Rodrigues Carmelino, casado com Eva
Cristina Martins Madeira Lopes Carmelino no regime da comunhão
de adquiridos, com a única quota de 5000 euros, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Alberto R. Carmelino � Ins-
talações Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Cooperativa Che Lagoense,
bloco 21, 2.º, esquerdo, Rua do Poeta António Aleixo, freguesia de
Parchal, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparações de frio
industrial e doméstico, ar condicionado, bobinagens e instalações
eléctricas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos

permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742036

REIS & FILHO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 27, Pateiro, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1502/260601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
260601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Francisco dos Reis da Conceição, casado com Maria José das
Dores Lapa na comunhão geral, 2500 euros;

b) Paulo Jorge Lapa dos Reis, divorciado, 2500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reis & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, 27,
Pateiro, freguesia de Parchal, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742133

G. J. C. M. � SOCIEDADE DE ARMADOR DE FERRO
E CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro Arade, Banda F, 4, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1504/260601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
260601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Gilberto José Conceição Marques, casado com Lídia Maria
Sustelo Jacinto Marques na comunhão geral, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. J. C. M. � Sociedade de
Armador de Ferro e Construção Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Arade, Banda F, 4, na
vila e freguesia de Ferragudo, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de armador de ferro
e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementa-
res de capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742206

CERVEJARIA CURVA DO CASINO, L.DA

Sede: Rua do Casino, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 344/050187; identificação de pessoa colectiva n.º 501762434.

Certifico:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 11/150601.
Dissolução.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 1998.

Foi depositado documento legal.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 13433474

MULTICLÍNICA MEDEFI � CLÍNICA DENTÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Miguel Bombarda, 3, 1.º, loja I, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1237/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 503724793.

Certifico:
Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 35/270601.
Transformação e aumento de capital e redenominação do capital

em euros.
Data da deliberação: 12 de Junho de 2001.
Artigos alterados: 1.º, 4.º, 5.º, 7.º e 8.º e aditamento ao artigo 10.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Multiclínica Medefi � Clínica Dentá-
ria, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e encontra-se dividido em duas quotas com os valores nomi-
nais de 4750 euros e 250 euros, pertencentes à sócia única Anne
Liesbeth Swart.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas está sujeita ao consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sócia única pode fazer-se representar por terceiros nas assem-
bleias gerais.

ARTIGO 8.º

O lucro líquido apurado em cada exercício, deduzido da parte des-
tinada a reserva legal e outras que a assembleia geral deliberar cons-
tituir, será distribuído pela sócia única.

ARTIGO 10.º

A sócia única está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade.

Foi depositado documento legal.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 05873606
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RODRIGUES, GONÇALVES & MARTINS � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Sede: Rua de Afonso Costa, 24, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1017/950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503409090.

Certifico:
Inscrição n.º 8 � Apresentação n.º 4/120701.
Alteração parcial do contrato com aumento de capital e redeno-

minação do capital em euros.
Artigos alterados: 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, repartido em duas quotas:

a) Uma do valor de 498 euros e 80 cêntimos, pertencente ao sócio
João José Guerreiro Gonçalves;

b) Uma do valor de 4501 euros e 20 cêntimos, pertencente ao
sócio Francisco António Coelho Catuna.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoante for
deliberado em assembleia geral e dispensada de caução, bem como a
representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, pertencem ao sócio Francisco António Coelho Catuna, que
fica desde já nomeado como tal.

Foi depositado documento legal.

16 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742257

MANUEL TAVARES DE OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Povo, Porches, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1475/260401; identificação de pessoa colectiva n.º 504889192.

Certifico:
Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 6/220601.
Alteração parcial do pacto social.
Artigo alterado: 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Pastel Software (Portugal), L.da

Foi depositado documento legal.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 05872936

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS
ALMANSOR, S. A.

Sede: Hotel Almansor, Vale Covo, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1295/690926; identificação de pessoa colectiva n.º 500259640.

Certifico:
Inscrição n.º 22 � Averbamento. � Apresentação n.º 13/310501.
Cessação das funções do cargo de presidente do conselho de ad-

ministração João Manuel Ribeiro da Fonseca Calixto, por exonera-
ção, a partir de 31 de Março de 2001.

Inscrição n.º 23 � Apresentação n.º 14/310501.
Designação do presidente do conselho de administração, em 2 de

Abril de 2001.
Presidente: Maria Teresa Capão Santos, divorciada, residente na

Avenida de Barbosa do Bucage, 21, rés-do-chão, direito, em Lisboa.
Inscrição n.º 24 � Apresentação n.º 15/310501.
Designação para o cargo de vogal do conselho de administração,

em 2 de Abril de 2001.

Vogal: Rui Manuel Gonçalves Silvestre, casado, residente na Ur-
banização Gambelinhas, lote 1, Gambelas, Faro.

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

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742060

CLÁUDIA & GOMES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 23, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 386/030500; identificação de pessoa colectiva n.º 504984101.

Certifico:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º Of. 18/060601.
Autorização de manutenção de nome.
Nome a manter: «Gomes».
Autorizante: Silvério de Jesus Gomes.

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 20/060601.
Nomeação de gerente.
Data: 18 de Janeiro de 2001.
Gerente: Armando de Brito Figueiredo, casado, residente na Ur-

banização Coosofi, lote 3-A, 3.º, E, Vale de Lagar, Portimão.

Foi depositado documento legal.

6 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 13432729

KERSHAW � SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO
A MOTORES, L.DA

Sede: Beco do Marquês de Pombal, 1, loja E, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1388/220500; identificação de pessoa colectiva n.º 504738437.

Certifico:
Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 1/300501.
Dissolução.
Data da aprovação das contas: 28 de Dezembro de 2000.

Foi depositado documento legal.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 13425447

DUPLEX � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Largo de Marcelino Franco, 5, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 460/220488; identificação de pessoa colectiva n.º 501970126.

Certifico:
Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 2/290601.
Aumento do capital e redenominação do capital em euros.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

Aumento: 502 410$, subscrito pelos sócios em partes iguais, pas-
sa para 1 002 410$.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Virgolino Gravanita Brazona, 2500 euros;
b) Ana Maria Santos Silva, 2500 euros.

Foi depositado documento legal.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 05873967
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CARVOTÁXIS � SERVIÇO DE TÁXIS, L.DA

Sede: Vivenda Sintra, Caramujeira, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1509/060701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
060701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Paulo Jorge Borralho Bentes, casado com Carla Cristina Ca-
brita Sintra Bentes no regime da comunhão de adquiridos, com uma
quota de 2500 euros;

b) Carla Cristina Cabrita Sintra Bentes, casada com o anterior,
com uma quota de 2500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARVOTÁXIS � Serviço de
Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Sintra, Caramujeira,
freguesia e concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global equivalente a 10 vezes o valor
que o capital social tiver à data em que as prestações forem exi-
gidas.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos, devendo no caso dos mesmos vencerem juros, ser
deliberado em assembleia geral, quais as condições, nomeadamente
de juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
5 � À gerência, além dos poderes que lhe são conferidos ou dos

que legalmente lhe compete, são conferidos os mais amplos poderes
para, com livre estipulação de cláusulas e condições que melhor
entender:

a) Comprar e vender bens imóveis e veículos automóveis;
b) Alienar, trespassar ou ceder, quaisquer bens sociais;
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar quaisquer

operações de crédito, prestando as garantias que forem necessárias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, para
o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio; e
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742214

PEDRO & PAULO SILVA, L.DA

Sede: Estrada de Benegil, Poço Partido, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1505/280601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
280601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Paulo Daniel Marreiros da Silva, casado com Dina Maria dos
Santos Firmino Silva � 2500 euros, casados em comunhão de ad-
quiridos;

b) Pedro Filipe Marreiros da Silva, solteiro, maior � 2500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro & Paulo Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Benagil, Poço
Partido, freguesia do Carvoeiro, concelho de Lagoa, com endereço
postal na caixa postal n.º 136.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e manutenção de
jardins e áreas verdes. Importação, exportação e comércio de arti-
gos, equipamentos e acessórios de jardins, áreas verdes e canaliza-
ções.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742150

NETO & JOSÉ, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, lote 43, 1.º, esquerdo, Parchal,
Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1500/250601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
250601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Manuel António Pereira Neto, solteiro, maior � 2500 euros;
b) José Francisco António, solteiro, maior � 2500 euros,

que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Neto & José, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, lote 43,
1.º, esquerdo, na vila e freguesia de Parchal, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de revestimentos
de pavimentos e paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Exibiram:
a) O certificado de admissibilidade de firma ou denominação emi-

tido em 8 de Maio de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas Co-
lectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado hoje
na agência do BES, em Portimão

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 505528681.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade de registar este
acto na conservatória competente, no prazo de três meses, a con-
tar de hoje.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742109

VÍTOR SERRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Lagoa Sol, lote 15, 2.º, esquerdo, Lagoa
(Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1508/060701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
060701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Vítor Manuel dos Santos Serra, casado com Helena da Concei-
ção Cruz Pedro Serra no regime de comunhão de adquiridos, com
uma quota de 2500 euros;

b) Helena da Conceição Cruz Pedro Serra, casada com o anterior,
com uma quota de 2500 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Lagoa Sol, lote
15, 2.º, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, actividades
de acabamento, estucagem, ladrilhador, revestimentos de pavimen-
tos e paredes, pinturas, rebocos e alvenarias.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Vítor Manuel dos
Santos Serra.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742222

JOSÉ MARTINS GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Bonjardim, lote 12, Quinta de São Pedro,
Mexilhoeira da Carregação, Estômbar, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1485/210501; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
210501.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único José Martins Gomes, casado com Brites Matias Eduardo
Gomes no regime de comunhão de adquiridos, com a única quota de
5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Martins Gomes, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bom Jardim, lote 12,
Quinta de São Pedro, Mexilhoeira da Carregação, freguesia de
Estombar, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de electrici-
dade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 13425641

PARQUE DO GATO PRETO, PARQUES DE RECREIO, L.DA

Sede: Seixosas, Estombar, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1494/040601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
040601.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) John Henry Millward, casado com Teresa Mary Millward no
regime de comunhão geral de bens, com uma quota de 4250 euros;

b) Teresa Mary Millward, casada com o anterior, com uma quota
de 4250 euros;

c) Marnie Saidi Rodeira, casada no regime de comunhão de adqui-
ridos com Victor Hugo Vieira Rocha Rodeira, com uma quota de
4000 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Parque do Gato Preto, Parques
de Recreio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio das Seixosas, freguesia de
Estombar, concelho de Lagoa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de parques de re-
creio, desportivos e de lazer, café e outros estabelecimentos hote-
leiros e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros (equivalente a 2 506 025$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de três quotas: duas no valor nominal de 4250 euros cada,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios John Henry
Millward e Teresa Mary Millward, e uma no valor nominal de
4000 euros, pertencente á sócia Marnie Saidi Rodeira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 10 de Outubro de 2001 21 808-(43)

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emiti-

do em 24 de Maio de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado em
30 de Maio de 2001 na agência da CGD em Portimão (Largo do 1.º
de Dezembro); e

c) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P 505563339.
Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o

seu conteúdo, com a advertência da obrigatoriedade do registo do
presente acto na conservatória competente, no prazo de três me-
ses, a contar de hoje, tendo os mesmos declarado que compreendem
a língua portuguesa.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 16742052

MARCO PAULO � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Sede: Casa Carioca, Urbanização Monte Servo, lote 20,
Carvoeiro, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1133/231096; identificação de pessoa colectiva n.º 503834556.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 6/070601.
Dissolução.
Data da aprovação das contas: 14 de Maio de 2001.

Foi depositado documento legal.

3 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 13432745

AZC CONSULTORES, L.DA

Sede: Vila Senhora da Rocha, 152, Alporcinhos,
Porches, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 960/060794; identificação de pessoa colectiva n.º 503228419.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/

240501.
Cessação das funções da gerência de José António Vieira Sustelo,

por exoneração, a partir de 12 de Setembro de 2000.

Foi depositado documento legal.

20 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 13425587

COLES, L.DA

Sede: Povo, Porches, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 96/700824; identificação de pessoa colectiva n.º 501202714.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 11 � Apresentação n.º 13/210601.
Alteração parcial do contrato com aumento de capital e redeno-

minação do capital em euros.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7750 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo duas iguais
com o valor de 3741 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Jean Pierre Léon Camille Van Oostende e Maria Virginie Albert Van
den Bulck, e a outra com o valor nominal de 268 euros, pertencen-
te ao sócio Frederick Rosalie A. R. L. Van Ooestende.

Depositado documento legal.

5 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Mendes Grade. 13433920

ESTUQUES IBÉRICOS, L.DA

Sede: Urbanização Algarvesol, bloco B4, 1.º, Vale Centeanes,
8400 Carvoeiro, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1484/210501; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
210501.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

1) António Manuel da Silva Ferreira Mesquita, solteiro, maior,
com uma quota de 2493,39 euros;

2) Maria de Lurdes Melo Pequerrucho, divorciada, com uma quo-
ta de 1496,39 euros;

3) Duarte Gil Melo Pinto Teixeira, solteiro, maior, com uma quota
de 1097,36 euros,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de Estuques Ibéricos, L.da

2.º

1 � A sua sede situa-se na Urbanização Algarvesol, bloco B4, 1.º,
Vale Centeanes, 8400 Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho
de Lagoa.

2 � A sociedade poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste em estuques projectados, aplica-
ção de sancas e rebocos projectados.
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4.º

O capital social é de 5087 euros e 74 cêntimos.

5.º

O capital encontra-se totalmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de 2493 euros
e 93 cêntimos, pertencente ao sócio António Manuel da Silva Fer-
reira Mesquita, outra de 1496 euros e 39 cêntimos, pertencente à
sócia Maria de Lurdes Melo Pequerrucho, e outra de 1097 euros e
36 cêntimos, pertencente ao sócio Duarte Gil Melo Pinto Teixeira.

6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação judicial e ex-
trajudicial são exercidas por dois sócios, a nomear em assembleia
geral.

2 � A sociedade fica validamente vinculada com a assinatura de
um dos gerentes.

7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade.
8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
exigir outras formalidades.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais, a proce-
der ao levantamento da totalidade do capital social depositado, a
fim de suportar as despesas de instalação da sua actividade.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 13425609

LAMY & BARRADAS, L.DA

Sede: Rua do Infante D. Henrique, 7, rés-do-chão, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 964/190794; identificação de pessoa colectiva n.º 503242764.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 7/290501.
Alterar a denominação do capital para euros com aumento de ca-

pital.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas, uma de valor nominal
de 5000 euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto Grade Barradas,
e outra de valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio José
Lamy Mimoso.

Foi depositado documento legal.

27 de Junho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 05873401

JOSÉ RODRIGUES FONSECA E IRMÃOS, L.DA

Sede: Salicos, Cerca da Lapa, Lagoa (Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 54/010970; identificação de pessoa colectiva n.º 500569738.

Certifico o seguinte:
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 6/280601.
Nomeação de gerente de Paulo Vicente Tavares da Silva, casado.

Depositado documento legal.

11 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria da Con-
ceição Mendes Grade. 16742192

LAGOS

LUZ TINTAS � PRODUTOS PARA PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1707/
960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503663433; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 12, 13, 16 e 17/20001107.

Certifico o seguinte:
1) Cessação das funções de gerência de Timothy Hugh Gurnett,

por renúncia, em 10 de Outubro de 2000;
2) Alteração dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, do contrato social, que

passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros
cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio David Dunlop Shelton.

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

11 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Vie-
gas Raminhos. 11748206

BETÃOBLOCO � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1897/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504527819; número e
data da apresentação: 2/03072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16918509

BAMBINO, INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1298/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 504527819; número e
data da apresentação: 2/03072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

11 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 16918495

OLHÃO

PROSISMAQ � SISTEMAS DE PESAGEM
E ETIQUETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1916/
010411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010411.

Certifico que entre Nuno Filipe Mendonça da Silva e mulher, Maria
da Conceição Milho Faleiro da Silva, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROSISMAQ � Sistemas de
Pesagem e Etiquetagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Bias do Sul, Estrada
Nacional n.º 125, freguesia de Moncarapacho, concelho de Olhão,
com endereço postal na caixa postal n.º 674-H.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, dis-
tribuição, representação e comercialização de grande variedade de
produtos, equipamentos e mercadorias, nomeadamente equipamen-
tos hoteleiros, sistemas de pesagem, etiquetagem, equipamento de
escritório e informático. Assistência técnica aos referidos equipa-
mentos. Comércio de roupa, acessórios de moda, têxteis para o lar,
perfumaria e cosmética.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3500 euros, perten-
cente ao sócio Nuno Filipe Mendonça da Silva, e outra no valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição
Milho Faleiro da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Nuno Filipe Mendon-
ça da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conforme o original.

23 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 14199092

TAVIRA

TECTAL � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 363/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502368128; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das
apresentações: 1 e 2/20010719.

Certifico que a sociedade antes denominada por TECTAL �
Tectos Falsos e Revestimentos do Algarve, L.da, alterou o pacto
social nos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º a 7.º, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma TECTAL � Administração de
Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua da Bela Fria, 6, freguesia de
Santiago, concelho de Tavira.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
ou extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a administração de imóveis próprios.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 99 900 euros, do sócio Delmar Carmo Dias, e outra de 100 eu-
ros, do sócio António dos Santos Moura.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social, desde que apro-
vadas por unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, e para a sua representação, em juízo e fora dele, activa
e passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Mantém-se nomeado gerente o sócio Delmar Carmo Dias.

ARTIGO 6.º

Assembleias gerais

As assembleia gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Aquisição de participações sociais

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, ou em sociedades regula-
das por leis especiais.

Mais certifico que cessou funções de gerente António dos Santos
Moura, por renúncia ao cargo, em 3 de Julho de 2001.

Depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Agosto de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11175060

JOSÉ MARTINS LÁZARO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 72/670811;
identificação de pessoa colectiva n.º 500950342; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 3/20010730.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social nos
artigos 2.º e 5.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Tavira, na Rua do Almirante
Cândido dos Reis, 62, freguesia de Santa Maria.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 2500 euros, do sócio Domiciano do Carmo Nunes de Mendonça,
uma de 1000 euros das sócias Delmira da Ascenção Baptista e Ma-
ria Luísa Baptista Peres Mendonça, uma de 1000 euros, do sócio
António Maximiano de Brito e uma de 500 euros do sócio António
Eduardo Pereira.

Depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Agosto de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11175265
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TAVICOFRAGENS � SOCIEDADE DE COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 967/
20010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505516446; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010720.

Certifico que entre Aldemiro António Pereira, casado com Cidá-
lia Maria do Carmo Correia Pereira na comunhão de adquiridos,
residente em Asseca, Santa Maria, Tavira, Paulo Jorge da Concei-
ção Amaro, casado com Ana Paula Pereira Ferreira Amaro no mes-
mo regime, residente no Bairro Social, 88, Santa Luzia, Tavira, e
Gualberto Luís Neto Gaspar Fernandes, casado com Gisela Maria
Gonçalves Fernandes Gaspar no mesmo regime, residente em
Bernardinheiro, Santiago, Tavira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAVICOFRAGENS � Sociedade
de Cofragens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Asseca, freguesia de
Santa Maria, concelho de Tavira, com endereço postal na caixa postal
n.º 203, letra Z.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, nomeada-
mente cofragens. Compra e venda de imóveis e revenda dos adqui-
ridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de três quotas: uma no valor nominal de 2000 euros, perten-
cente ao sócio Aldemiro António Pereira, e duas no valor nominal
de 1500 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos só-
cios Paulo Jorge da Conceição Amaro e Gualberto Luís Neto Gaspar
Fernandes.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os três sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição

e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, e a adquirir para esta quaisquer bens imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11174650

MARLINDO � SERVIÇOS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 971/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505576686; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010727.

Certifico que entre José Fernando Mangas da Cruz Santos, divor-
ciado, e Emma Spanjaart, também divorciada, ambos residentes em
Perogil, caixa postal n.º 101-P, Santiago, Tavira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação de MARLINDO � Ser-
viços e Turismo, L.da

2 � A sede social é em Perogil, freguesia de Santiago, concelho
de Tavira, caixa postal n.º 101-P, a qual, no entanto, por simples
deliberação da gerência, poderá ser deslocada, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços de turismo
náutico e de lazer. A comercialização, importação e exportação de
barcos, equipamentos e acessórios marítimos. Aluguer de barcos de
recreio.

ARTIGO 3.º

Participação no capital de outras sociedades

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com objecto social diferente.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 500 euros, e corresponde às soma de duas quotas no valor
de 6250 euros cada uma, pertencendo uma à sócia Emma Spanjaart
e outra ao sócio José Fernando Mangas Cruz Santos.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até montante igual ao dobro do capital social, nos termos e
condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios, é
livre e não necessita do consentimento da sociedade.

2 � A cessão de quotas a favor de terceiros depende do consen-
timento da sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência,
em primeiro lugar, e em segundo aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Gerência e representação da sociedade

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das pela sócia Emma Spanjaart, a qual fica desde já nomeada como
gerente.

2 � O gerente não auferirá qualquer remuneração, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-

ciedade em quaisquer fianças, cauções, letras, avales, garantias e outros
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actos, contratos ou documentos similares estranhos ao objecto so-
cial, e todos os actos e contratos executados em violação desta nor-
ma serão considerados nulos e de nenhum efeito.

ARTIGO 8.º

Dissolução da sociedade

Em caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários os própri-
os sócios, que procederão à liquidação conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada balanço, depois de deduzida a
percentagem estabelecida por lei que for necessária para a formação
ou reintegração da reserva legal, terão o destino que os sócios deli-
berarem em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é autorizada a celebrar quaisquer negócios, ficando
desde já expressamente autorizada a efectuar o levantamento do
capital social realizado e depositado em nome da sociedade, com o
fim de fazer face a despesas de instalação, contribuições, publica-
ções e outras obrigações que vier a assumir no exercício da sua ac-
tividade.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11175052

GUARDA
CELORICO DA BEIRA

CISOFA � CONSTRUÇÃO CIVIL E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico da Beira. Matrícula
n.º 262; identificação de pessoa colectiva n.º 505645262; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010822.

Certifico que entre Maria da Encarnação Batista de Jesus Veiga e
Françoise Edith Jeannine Nunes Patin foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 10 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Celorico da
Beira, perante mim, o notário, licenciado Mário Meireles da Cunha,
compareceu como outorgante Emília Carvalho Campos Fonseca,
casada, natural do Brasil e residente nesta vila, que outorga como
bastante procuradora de:

a) Maria da Encarnação Batista de Jesus Veiga, contribuinte fiscal
n.º 142613495, casada em comunhão de adquiridos com José Veiga,
natural da freguesia da Velosa e residente na das Casas do Soeiro,
ambas deste concelho;

b) Françoise Edith Jeannine Nunes Patin, contribuinte fiscal
n.º 237315866, casada em comunhão de adquiridos com Remy
Marcel Arien Patin, natural da França, onde reside em 19 Clos Du
Mesnil � Oesnil � Panneville, conforme procuração que arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante por ser do meu conhecimento
pessoal.

E pela outorgante e pela forma como outorga foi dito que as suas
representadas constituem, entre si, uma sociedade comercial por
quotas de responsabilidade limitada, nos termos constantes dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação CISOFA � Construção Civil
e Isolamentos, L.da, e tem a sua sede na Avenida das Casas do Soeiro,
22, freguesia das Casas do Soeiro, deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste em construção civil, isolamentos, andai-
mes, tectos falsos, compra e venda de materiais de construção,
importação e exportação.

3.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), representado por
duas quotas de 2500 euros cada, pertencentes uma à sócia Maria da
Encarnação Batista de Jesus Veiga e outra à sócia Françoise Edith
Jeannine Nunes Patin.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, cabe ao não sócio Fernando Miguel
Batista, solteiro, maior, contribuinte fiscal n.º 221297012, residen-
te na dita freguesia das Casas do Soeiro, que desde já fica nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade, em todos os seus actos e contratos, e para movimentar
as contas da sociedade.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu,
bem como integrar-se em agrupamento complementar de empresas,
abrir agências, filiais e sucursais, em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nas condições
que vierem a ser definidas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência da sociedade fica, desde já, autorizada a movimentar o
depósito constituído em nome da sociedade, referente ao capital
social depositado, para pagamento de despesas correntes, ao abrigo
do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das So-
ciedades Comerciais, estabelecendo ainda que ficam por conta da
sociedade as despesas inerentes à sua constituição e oficialização.

Arquivo a referida procuração e declaração passada nos termos
do artigo 106.º-A do Código do Imposto Tributário.

Exibidos:
O certificado da admissibilidade da denominação, expedido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 2 do corrente mês de
Julho;

Guia de depósito pela qual se verifica que no passado dia 6 foi
depositado todo o capital social, em nome da sociedade, no banco
BPI, nesta vila.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Figueiredo Lopes. 10880674

LEIRIA
PORTO DE MÓS

ICAP � INTERNACIONAL CERÂMICA ARTÍSTICA
PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 661/
870706; identificação de pessoa colectiva n.º 501849068.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito referente à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278399

A. C. M. C. � REPRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1220/961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503488615;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números
e data das apresentações: 4, 6 e 7/16082001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerentes Hélder Joaquim Moreira Marques, por faleci-
mento, em 6 de Abril de 1997, e Anabela Carreira Rodrigues, por
renúncia, em 18 de Julho de 2001, e designados gerentes António
Fernando Marques Pinheiro e Emília Pereira do Rosário.
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Data da deliberação: 18 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278402

TOMÉ & SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 953/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502686715; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 13 e 14/16082001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Leonel Francisco da Silva, por renúncia, em 4 de
Junho de 2001, e designado gerente o sócio Hugo Alexandre Tomé
da Silva.

Data da deliberação: 4 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278410

GERARDO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1467/991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504608274;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/14082001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente João Manuel Vieira Rosa, por renúncia de 6 de Agosto
de 2001.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278429

TOTOPEÇAS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1203/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 502974680;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/17082001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 3 000 000$ para 150 000 euros, tendo, em
consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 150 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de valor nominal de
100 00 euros, do sócio Manuel Marques Vieira, e outra de valor
nominal de 50 000 euros, da sócia Maria de Lurdes Sousa Ferreira
Vieira.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278437

INOVATRANS � TRÂNSITO E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1622/20010814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/14082001.

Certifico que entre Henrique Manuel Castanheira Major e mulher,
Paula Cristina Duarte Fernandes, casados na comunhão de adquiri-

dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INOVATRANS � Trânsitos e
Transportes, L.da, com sede social na Rua das Grutas, 19 Gar, fre-
guesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

2 � Por simples deliberação da gerência, ou melhor decisão dos
sócios reunidos em assembleia geral, pode a sede ser deslocada, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como pode
a sociedade, por deliberação da gerência, instalar, manter ou extin-
guir sucursais, filiais e outras formas de representação social.

2.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
9 000 000$, do sócio Henrique Manuel Castanheira Major, e outra
de valor nominal de 1 000 000$, da sócia Paula Cristina Duarte
Fernandes.

§ único. A quota sócia Paula Cristina Duarte Fernandes é toda
realizada em dinheiro; a quota do sócio Henrique Manuel Castanhei-
ra Major é realizada em 2 500 000$ em dinheiro; o restante valor,
de 6 500 000$, é realizado com a entrada que faz para a sociedade
de um camião, marca Mercedes-Benz e que consta do relatório do
revisor oficial de contas J. Brandão, M. Rodrigues & B. Assunção,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 75 da referida Câmara.

3.º

O objecto social é de trânsitos, transportes rodoviários de merca-
dorias nacionais e internacionais, distribuição e logística. Cargas,
descargas e manuseamento de mercadorias, mudanças.

4.º

A sociedade pode associar-se com outras sociedades com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será nomeada em assembleia geral,
que determinará o número de gerentes e quais os que terão ou não
remuneração.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura única do gerente Henrique Manuel Castanheira Major, que
é obrigatória, com excepção dos actos de mero expediente, em que
pode assinar o gerente ou procurador, sócio ou não da sociedade,
com poderes especiais para o efeito, nomeadamente para actos con-
cretos, quando se trata de actos que envolvam disposição e ou alie-
nação de património.

3 � Fica proibido ao gerente e aos mandatários ou procuradores
obrigar a sociedade em fianças, letras a favor, avales e outros actos
e contratos semelhantes, estranhos aos negócios sociais, sob pena
de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que causar.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer só-
cio singular, ou pela dissolução de qualquer pessoa colectiva. A socie-
dade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou incapaci-
dade do titular da quota;

b) Quando haja penhora ou arresto sobre quota ou quando, por
qualquer motivo e forma, deva proceder-se à sua arrematação ou
adjudicação, tendo sempre a sociedade direito de preferência, nos
termos da lei, em qualquer um dos casos anteriormente previstos;

c) Quando o titular da quota não tenha cumprido pontual e ime-
diatamente as obrigações impostas pelo pacto social e pela lei.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, a favor de estranhos à socie-
dade carece sempre do consentimento desta, e, quando consentida,
é ainda atribuído o direito preferencial à sociedade, em primeiro lugar,
e aos sócios não cedentes, em segundo.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não previr outra forma, serão
convocadas com, pelo menos, 15 dias de antecedência.
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9.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Certifico ainda que é do teor seguinte o relatório elaborado pelo
revisor oficial de contas relativo à entrada de bens:

Relatório do revisor oficial de contas

A sociedade J. Brandão, M. Rodrigues & B. Assunção � Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, inserta na Câmara dos Reviso-
res Oficiais de Contas com o n.º 75, conforme lista publicada pelo
Conselho de Inscrição dos Revisores de Contas no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 27, de 1 de Fevereiro de 1995, e representada
pelo seu sócio Dr. Joaquim de Oliveira Brandão, revisor oficial de
contas n.º 439, vem, em cumprimento do disposto no artigo 89.º,
conjugado com o artigo 28.º, todos do Código das Sociedades Co-
merciais, apresentar o seu relatório relativamente à entrada de bens
diferentes de dinheiro de Henrique Manuel Castanheira Major na
sociedade INOVATRANS � Trânsitos e Transportes, L.da, com o
cartão provisório de pessoa colectiva n.º 974153460, com sede na
Rua das Grutas, 19 Gar, freguesia de Mira de Aire, concelho de Por-
to de Mós.

Para verificação das entradas em espécie foram-nos facultados os
elementos que passamos a descrever:

a) Um veículo com matrícula 39-14-MC, categoria de pesado,
tractor marca Mercedes-Benz, modelo 244LSEBE2044LS. Estes ele-
mentos constam do livrete veículo automóvel passado pela Direc-
ção de Viação de Lisboa;

b) O titular do registo de propriedade é Henrique Manuel Casta-
nheira Major, residente na Rua das Grutas, freguesia de Mira de Aire,
concelho de Porto de Mós;

c) Foi atribuído o valor de 6 500 000$ à viatura acima referida.
Na avaliação da viatura foi tomada em consideração a antiguidade,
o estado de conservação e o valor do mercado de usados;

d) O valor do bem avaliado integra o valor nominal da quota
atribuída ao sócio Henrique Manuel Castanheira Major, titular da-
quele bem.

Foi dado cumprimento ao disposto dos n.os 4 e 5 do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 6 de Fevereiro de 2000. � J. Brandão, M. Rodrigues &
Assunção, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por (Assinatura ilegível).

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278445

ALUMÍNIOS VALA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1624/20010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/21082001.

Certifico que entre Adriano Pires Vala e mulher, Maria do Carmo
Batista Silva, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Alumínios Vala & Silva,
L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de São Pedro, no lugar de Fonte
dos Marcos, freguesia de São João, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na montagem de trabalhos de caixilha-
ria de alumínio e serralharia civil de alumínios.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 5000 euros,
uma de cada um dos sócios.

5.º

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

6.º

Por decisão unânime dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 80 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade, em

primeiro lugar, e os restantes sócios, depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judi-
cial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito do valor da quota apurado segundo balanço
a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou
ainda a criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos só-
cios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278461

MEGAPOIO � APOIO PEDAGÓGICO
E INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1625/20010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/21082001.

Certifico que entre Elisabete Fino Silvestre, solteira, maior, e Olga
Cristina Fino Silvestre, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MEGAPOIO � Apoio Pedagógico e
Informático, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Ameixoeirinha, sem
número de polícia, vila e freguesia de Juncal, concelho de Porto de
Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação, em qualquer localidade do País ou do
estrangeiro.

3.º

Tem por objecto apoio ao ensino e actividades conexas à infor-
mática.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.
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4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e corresponde à soma
de duas quotas de valor nominal de 2500 euros, cada uma de cada
uma das sócias, Elisabete Fino Silvestre e Olga Cristina Fino Sil-
vestre.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, di-
ferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeadas gerentes ambas as sócias.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quaisquer
sócios desde que totalmente liberadas, independentemente do seu
consentimento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278470

JFM � INDÚSTRIA DE MOLDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1626/20010827; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/27082001.

Certifico que João Fernando Ruivo Monteiro, solteiro, maior,
constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JFM � Indústria de Moldes, Unipes-
soal, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Castela, 29, na vila e
freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação, em qualquer localidade do País ou do
estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a indústria de moldes.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e corresponde a uma só quo-
ta de igual valor nominal pertencente ao sócio, João Fernando Rui-
vo Monteiro.

5.º

1 � É nomeado gerente o único sócio, João Fernando Ruivo
Monteiro.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o único só-
cio e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

7.º

As despesas da constituição ficam a cargo da sociedade.

8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do a gerência desde já autorizada, designadamente, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade, adquirir mercadorias
e bens, móveis ou imóveis, inerentes à prossecução dos fins sociais,
procedendo aos levantamentos necessários da conta aberta em nome
da sociedade para liquidação de todas e quaisquer obrigações emer-
gentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas
com a sua constituição.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278488

TRANSPORTES DO CASTANHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1623/20010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20082001.

Certifico que entre Joaquim Alves Caetano, divorciado, e Joaquim
Ramos Alves Caetano, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes do Castanhal, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Estrada Nacional n.º 242, 4,
quilómetro 12.7, freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação, em qualquer localidade do País ou do
estrangeiro.

3.º

Tem por objecto o transporte rodoviário nacional e internacio-
nal de mercadorias.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, equivalente a 10 024 100$, e corresponde às soma de
duas quotas, uma de valor nominal de 45 900 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Alves Caetano, e outra de valor nominal de 4100 eu-
ros, pertencente ao sócio Joaquim José Ramos Alves Caetano.

2 � A quota do sócio Joaquim José Ramos Alves Caetano foi
realizada em dinheiro; a quota do sócio Joaquim Alves Caetano
foi realizada em dinheiro no montante de 35 900 euros e em bens
o restante, no valor de 10 000 euros, com a transferência para
a sociedade dos seguintes bens, sua pertença: tractor de marca
DAF, modelo FT 2805 DK8 325, matrícula VU-45-38, à qual
foi atribuído o alvará n.º 4712/82 pela Direcção-Geral dos Trans-
portes Terrestres, construído no ano de 1982, avaliado em
2500 euros; semi-reboque marca LISTRAILER, modelo S.R.D.3/
13.6, matrícula C-55026, construído no ano de 1995, avaliado
em 7500 euros.
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3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos carece
do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e
depois os sócios não cedentes, direito de preferência na sua aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pelas assinaturas conjuntas de dois

gerentes.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios des-
de que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se um sócio for vencido em processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção.
2 � A contrapartida da quota a amortizar será o valor que resul-

tar do balanço a efectuar para o efeito.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Certifido ainda que é do teor seguinte o relatório elaborado pelo
revisor oficial de contas, relativo à entrada de bens:

Relatório do revisor oficial de contas

De acordo com as funções que me foram atribuídas por designação
dos sócios, nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais, venho por este meio apresentar o relatório sobre a entrada
em espécie a efectuar pelo sócio Joaquim Alves Caetano para realiza-
ção da sua quota na sociedade Transportes do Castanhal, L.da

1 � Descrição dos bens:
Tractor da marca DAF, modelo FT 2805 DK8 325, matrícula VU-

-45-38, à qual foi atribuído o alvará n.º 4712/82, pela Direcção-Ge-
ral dos Transportes Terrestres, construído no ano de 1982;

Semi-reboque da marca LISTRAILER, modelo S.R.D.3/13.6, ma-
trícula C-55026, construído no ano de 1995.

2 � Identificação do titular � o tractor e semi-reboque acima
referidos são propriedade de Joaquim Alves Caetano, cujos registos
foram efectuados, respectivamente em 5 de Maio de 1989 e 8 de
Outubro de 1997.

3 � Avaliação e respectivos critérios � o tractor em causa foi
avaliado em 2500 euros e o semi-reboque em 7500 euros. Nesta
avaliação foi utilizado o critério do preço de mercado, tendo em
conta o seu estado actual, as características intrínsecas, o ano de
construção e respectivo alvará.

4 � Realização da quota � o valor destes bens atinge 10 000 eu-
ros, sendo parte do valor nominal da quota de Joaquim Alves Cae-
tano de 45 900 euros.

Massamá, 16 de Junho de 2001. � José Francisco Antunes Ro-
drigues, revisor oficial de contas n.º 998.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16278453

LISBOA
CADAVAL

TÁXIS PÉROLA DO CADAVAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 516/
010823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010823.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é reprodução integral do
título particular do contrato da sociedade Táxis Pérola do Cadaval,
Unipessoal, L.da, outorgado em 20 de Agosto de 2001, no Cadaval:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Outorgante único: Vasco da Conceição Guilherme, casado com
Délia Maria Garcia Mateus Guilherme no regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia e concelho do Bombarral, residente
na Rua de 13 de Janeiro, 121, na vila, freguesia e concelho do Ca-
daval, portador do bilhete de cidadão nacional n.º 4296829, emitido
em 7 de Março de 2001, pelos Serviços de Identificação de Lisboa,
contribuinte fiscal n.º 168199777.

Pelo outorgante foi dito que, pelo presente instrumento, consti-
tui uma sociedade comercial unipessoal por quotas nos termos das
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Táxis Pérola do Cadaval,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 13 de Janeiro, 121, na
vila, freguesia e concelho do Cadaval.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros, táxis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio, Vasco da Conceição Guilherme.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

5.º

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

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.

Pelo outorgante foi ainda dito que o capital social subscrito e
realizado em dinheiro se encontra depositado à ordem da socie-
dade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência do Cadaval,
conforme guia do depósito efectuado em 20 de Agosto de 2001,
ficando desde já autorizado a efectuar o levantamento do capital
social depositado, a fim de fazer face às despesas inerentes ao
início de actividade.

O outorgante declarou, sob compromisso de honra, não ser sócio
de qualquer outra sociedade por quotas.

Para a prática deste acto foi emitido certificado de admissibili-
dade da firma adoptada, expedido aos 9 de Abril de 2001.

Foi igualmente emitido o cartão provisório de identificação de
pessoa colectiva e entidade equiparada a que corresponde o
n.º P 505477793.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 16981308

TRÊS VÍRGULA CATORZE � SNACK-BAR E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 391/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504094327; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 2 e 3/20010827.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1,
foi inscrita a cessação de funções de gerente de Palmira Maria do
Carmo Rodrigues Santos, em 1 de Abril de 1999, por renúncia.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 2, foi nomeado gerente Pau-
lo Jorge Cosme Torres de Castro.

Data de deliberação: 1 de Abril de 1999.

31 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Regueira
Leitão. 08445982

RIBEIROGEADA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 231/
920408; identificação de pessoa colectiva n.º 502782650; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 2/4 e 5/20010822.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, por escritura pública outorgada em 16 de
Agosto de 2001, a fl. 100 do livro n.º 41-D a fl. 2 v.º do livro n.º 42-
-D do Cartório Notarial do Cadaval, foi feita a redenominação de
capital e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do contrato social
e aditado o 9.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade, integralmente realizado em dinhei-
ro, é de 12 469 euros e 95 cêntimos, dividido da seguinte forma:
Maria Natália dos Santos Cardoso Duarte, com uma quota de 4987 eu-
ros e 98 cêntimos, e José Monteiro Pinto da Silva, com uma quota
de 7481 euros e 97 cêntimos.

ARTIGO 9.º

1 � Qualquer dos sócios poderá fazer prestações suplementares
para aumento do capital social da sociedade até ao montante cor-
respondente a quatro vezes o valor do capital social da sociedade.

2 � Pode ser exigida de qualquer sócio a prestação de suprimen-
tos, conforme for deliberado em assembleia geral.

Mais certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 foi
inscrita a cessação de funções de gerente de Maria Aurora Ribeiro,
em 16 de Agosto de 2001, por renúncia, e pelo averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 3 foi inscrita a cessação de funções de gerente de Joa-
quim Moreira Conceição Alexandre, em 16 de Agosto de 2001, por
renúncia.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 08445990

CONTASAPO � GABINETE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 515/
010814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010814.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que o texto seguinte é reprodução integral da
escritura pública de contrato da sociedade CONTASAPO � Gabine-
te de Contabilidade, Unipessoal, L.da, outorgada em 14 de Agosto de
2001, de fl. 9 a fl. 10 do livro n.º 245 do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa:

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 14 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, Maria de
Lourdes Pereira Lopes Celestino, ajudante principal em pleno exer-
cício de funções por a respectiva notária, licenciada Isaura Revés
Deodato, se encontrar de férias, compareceu como outorgante Élia
Cristina Horta Florêncio, contribuinte fiscal n.º 210001690, natu-
ral da freguesia e concelho do Bombarral, solteira, maior, residente
na Estrada Nacional n.º 115, em Chão de Sapo, Lamas, Cadaval,

portadora do bilhete de identidade n.os 11216188, de 11 de Feverei-
ro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do mencionado
bilhete de identidade.

Pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTASAPO � Gabinete de
Contabilidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 115, em
Chão de Sapo, freguesia de Lamas, concelho do Cadaval.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 16981901

LISBOA � 1.A SECÇÃO

DIGITAL CITY � TECNOLOGIA
DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9671/001228; identificação de pessoa colectiva n.º 504804197;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/001228.

Certifico que foi registado o seguinte:
Rectificada: provisória por dúvidas quanto ao conselho de admi-

nistração.
Convertida e completada: o presidente do conselho de adminis-

tração Pararede Investments, SGPS, S. A., designou para exercer o
cargo em nome próprio Pedro Manuel Moutinho Girão de Oliveira,
residente na Rua do Poeta Bocage, 12, 5.º, direito, Telheiras; o
administrador Pararede � Serviços Financeiros e Administrativos,
S. A., designou para exercer o cargo em nome próprio Maria do
Rosário Carvalho da Costa Lopes, residente na Rua da Penha de
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França, 37, 5.º, direito, Lisboa, e o administrador Pararede � SGPS,
S. A., designou para exercer o cargo em nome próprio João Nuno
de Oliveira Jorge Palma, residente na Avenida de Miguel Torga, 31,
9.º, A, Lisboa.

Averbamentos efectuados à inscrição do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14442736

ÁFRICA ASTROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9531/20001109; identificação de pessoa colectiva n.º 504476343;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20010312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto aos artigos

1.º e 3.º
Reforço: 4 600 000$, em dinheiro, e subscrito da seguinte forma:

pelo sócio Guirassy Bambo, 3 680 000$; pela nova sócia, Maria
Manuela Santos Martins, 920 000$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação África Astrologia, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Camilo Castelo Branco, 34, 1.º, freguesia de
Coração de Jesus, concelho de Lisboa, podendo ser criadas filiais ou
sucursais em qualquer parte do País, bem como em qualquer parte do
mundo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4 080 000$, pertencente ao sócio Bambo Guirassy, e outra do valor
de 920 000$, pertencente à sócia Maria Manuela Santos Martins.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14442760

ABACOLI � ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2701/911118; identificação de pessoa colectiva n.º 500520380;
inscrições n.os 16 e 20; números e data das apresentações: 14 e 18/
001115.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 48 200$, em dinhei-

ro, e subscrito pelos sócios a seguir mencionados com as quantias
respectivamente de 34 704$ e 13 496$.

Capital: 20 048 200$.
Sócios e quotas: Luís Carlos António Garvão, casado com Maria

Eugénia Dinis Marques Garvão na separação de bens, residente na
Urbanização do Buzano, lote 32-B, 4.º, direito, Parede, 14 434 704$,
e Maria Eugénia Dinis Marques Galvão, residente com o anterior,
5 613 496$.

Redenominação do capital e transformação em sociedade anónima.
Data: 001107.
Termos da transformação:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ABACOLI � Abastecedora
de Combustíveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Américo de Jesus Fer-
nandes, lote L, impasse F-1, freguesia dos Olivais, Lisboa, a qual
poderá ser mudada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, por simples deliberação da administração.

2 � A sociedade poderá estabelecer ou extinguir sucursais, agên-
cias, delegações ou quaisquer outras formas de representação social,

em território nacional ou no estrangeiro, por simples deliberação da
sua administração.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na revenda e distribuição de combustí-
veis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, representado por
100 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, encontra-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro em valores cons-
tantes da escrita social.

2 � As acções são nominativas sob forma escritural, convertí-
veis a pedido e expensas do accionista seu titular.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nominativas ou ao porta-
dor, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Poderá a sociedade adquirir acções e obrigações próprias e reali-
zar sobre elas todas as operações que se mostrem convenientes aos
interesses sociais, nas condições e dentro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar e adquirir livremente, por simples
deliberação da administração, participações em outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, e participar em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais de accionistas devem ser convocadas e rea-
lizadas nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos quadrienalmente e sempre
reelegíveis por iguais períodos de tempo.

ARTIGO 10.º

1 � A gestão e representação da sociedade, com ou sem caução,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem a um ad-
ministrador único, accionista ou não, eleito pelo período de quatro
anos e reelegível por iguais períodos de tempo, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

2 � A remuneração do administrador único poderá corresponder
a uma percentagem não superior a 20% dos lucros de cada exercício
anual.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, eleito
pelo período de quatro anos, o qual poderá ser reeleito por iguais
períodos, por uma ou mais vezes.

Órgãos sociais para o quadriénio de 2000-2003:
Administrador único, Luís Carlos António Garvão.
Fiscal único, Neves, Azevedo Rodrigues & Batalha, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede em Lisboa, no Campo Gran-
de, 380, lote 3-C, piso 0, escritórios B e C; suplente, Victor Franco
& Lisboa Nunes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
em Lisboa, na Avenida de Magalhães Lima, 2, rés-do-chão, esquerdo.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12179523

A ELECTRO FABRIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9907/20010312; identificação de pessoa colectiva n.º 500523525;
inscrições n.os 14 e 15; números e datas das apresentações: 3/
20010312 e 20/20010411.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração total do contrato.
Reforço: 90 001 000$, em dinheiro.
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por

deliberação de 15 de Dezembro de 2000.
Conselho de administração: presidente, Virgílio da Costa Silva,

residente na Rua de Vilhena Barbosa, 1, Lisboa; vogais: Virgílio
Ramos Morgado, residente na Avenida do General Humberto Delga-
do, 4, Torres Vedras, e Luís Alberto Lopes da Silva, residente na
Rua de Vilhena Barbosa, 1, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Jorge Manuel Lucas Casal, revisor oficial
de contas, residente na Avenida do Dr. Rodrigues Manito, 62, rés-
-do-chão, A, Setúbal; suplente, Salgueiro, Castanheira & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Cabo Verde, 3, rés-do-chão, Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Electro Fabril, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vilhena Barbosa, 1, em
Lisboa, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa, podendo
o conselho de administração deliberar a deslocação da sede para
qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou de concelho
limítrofe.

2 � Pode, igualmente, o conselho de administração deliberar a
constituição ou a extinção de quaisquer formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, designadamente su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação social.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste na construção civil e urba-
nização em todas as suas modalidades de imóveis, a compra e venda
de imóveis, a compra de imóveis para revenda, a gestão de imóveis
próprios ou alheios, e ainda a exploração de energia eléctrica.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir ou alienar livremente participações no
capital de outras empresas, mesmo quando reguladas por leis especi-
ais, ou em agrupamentos complementares de empresas, consórcios
e em associações em participação, ainda que o objecto de umas e de
outras não apresentem nenhuma relação, directa ou indirecta, com
o seu próprio capital social e, bem assim, gerir a carteira de títulos
que lhe pertença.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 100 001 000$ e é representado por
100 001 acções com o valor nominal de 1000$ cada uma,
encontrando-se integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, susceptíveis as
primeiras de serem convertidas em acções ao portador nos termos
gerais da lei sem prejuízo do que se dispõe no n.º 3 deste artigo.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 20, 50,
100 e 1000 acções, sendo todas elas assinadas por dois administra-
dores.

3 � A transmissão das acções nominativas só poderá ser efectua-
da após autorização da sociedade, a qual poderá sempre exercer di-
reito de preferência.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que confi-
ram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da socie-
dade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deli-
berar, pelo seu valor nominal, acrescido de um prémio, cujo cálculo
será definido pelo órgão que deliberou a emissão.

6 � No caso de incumprimento da obrigação a sociedade fica
constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante a
determinar pelo órgão que tiver deliberado a emissão.

ARTIGO 7.º

No aumento de capital os accionistas que existirem à data da de-
liberação da assembleia geral têm preferência relativamente a quem
não for accionista, sem prejuízo da alienação do respectivo direito
de subscrição a outros accionistas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, nomeadamente
em assembleias gerais regularmente convocadas e reunidas.

2 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e por um secretário, eleitos pela assembleia geral, para exercer o
seu mandato durante um triénio, de entre os accionistas ou outras
pessoas, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reúne em cada ano civil até 31 de Março,
sem prejuízo das demais reuniões que sejam convocadas, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade,

nomear os administradores e destituí-los, no todo ou em parte, ain-
da que tal não conste da respectiva ordem de trabalhos;

d) Proceder às eleições que legal e estatutariamente lhe sejam
atribuídas, ou aquelas que eventualmente se tornem necessárias por
virtude de quaisquer ocorrências;

e) Estabelecer as remunerações dos administradores e do fiscal
único.

2 � As deliberações referentes à alteração do contrato, ao au-
mento de capital, à supressão ou limitação do direito de preferên-
cia, dependem da aprovação de metade das acções com direito a
voto.

3 � Extraordinariamente, a assembleia geral reunirá sempre que
o conselho de administração ou o fiscal único solicitem a sua con-
vocação ao presidente da mesa ou quando essa convocação for re-
querida por accionistas em petição fundamentada e nos termos le-
galmente admitidos.

ARTIGO 11.º

Terão direito a participar na assembleia geral os accionistas com
direito a voto nos termos legais aplicáveis.

ARTIGO 12.º

1 � Os accionistas podem fazer-se representar nas assembleias
gerais nos termos da lei.

2 � Os instrumentos de representação devem dar entrada, na sede
da sociedade, até cinco dias antes do dia indicado para a realização
da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral poderá iniciar os seus trabalhos e delibe-
rações logo em primeira convocação qualquer que seja o número de
accionistas presentes ou representados, salvo o disposto no número
seguinte.

2 � Sobre matérias relacionadas com a fusão, cisão ou transfor-
mação, dissolução ou outros assuntos para os quais a lei exija maio-
ria qualificada devem estar presentes, ou representados, accionistas
que detenham, pelo menos, dois terços das acções com direito a voto
para que a assembleia possa iniciar os seus trabalhos e deliberar logo
em primeira convocatória.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas por anúncios publicados
com um mês de antecedência, ou com prazo menor quando permi-
tido por lei, num jornal nacional ou da localidade da sede social, e
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poderá ter lugar em qualquer localidade dentro da comarca judicial
da sede social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto de três membros eleitos em assembleia geral, os quais designa-
rão entre si o presidente e o administrador-delegado, salvo indica-
ção expressa da assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração caucionarão ou
não o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assem-
bleia geral que os eleger.

ARTIGO 16.º

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

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

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

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

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

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

f) Emitir obrigações e contrair empréstimos sob qualquer outra
forma junto de instituições de crédito ou de outros estabelecimentos
financeiros nacionais ou internacionais, aceitando a fiscalização das
entidades mutuantes;

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

ARTIGO 17.º

Sem prejuízo das limitações previstas no presente contrato, to-
dos os documentos que obriguem a sociedade terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores conjuntamente, designadamente o admi-
nistrador Virgílio da Costa Silva e o administrador Virgílio Ramos
Morgado;

b) Um administrador-delegado nos limites da delegação que for
deliberada pelo conselho de administração;

c) Um mandatário.
ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por ano, nos termos da lei e, além disso, todas as vezes que o pre-
sidente ou a maioria dos seus membros o convoque por qualquer meio
escrito, devendo constar das respectivas actas as deliberações que
forem tomadas.

2 � Fora dos casos em que se dispõe contrariamente, as delibera-
ções serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente, em
caso de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas
reuniões do conselho por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente contendo o dia e hora da reunião a que se
destina.

4 � Os administradores poderão votar por correspondência, a
solicitação do presidente.

ARTIGO 19.º

No caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou de-
finitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração, este
procederá a cooptação.

ARTIGO 20.º

A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal único
constituído por um revisor oficial de contas efectivo, que será ini-
cialmente o Dr. Jorge Manuel Lucas Casal, inscrito na lista sob o
n.º 765, com escritório na Avenida de Rodrigues Manito, 62, rés-
-do-chão, A, 2900 Setúbal, e por um suplente, que será a sociedade

Salgueiro, Castanheira e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, inscrita sob o n.º 151, com o número de identificação
fiscal 974268798 e escritório na Rua de Cabo Verde, 3, 1170 Lis-
boa, ambos exercendo o seu mandato durante um triénio, sendo
permitida a reeleição.

ARTIGO 21.º

1 � As remunerações dos administradores e do fiscal único serão
estabelecidas anualmente pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão de
accionistas, designada comissão de remunerações, a fixação das re-
munerações.

CAPÍTULO V

Exercícios sociais e aplicação dos resultados

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a seguinte
aplicação:

a) 5% para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver preen-
chido;

b) Os quantitativos que a assembleia fixar para qualquer reserva;
c) O restante para dividendos aos accionistas.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede social
do concelho de Almada para o concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14442744

EDIMODA I � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8074/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504571257;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 18, 19/20/010209.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções: presidente, Francisco José Capelo Ramos do

Rosário; vice-presidente, Lourenço Marques de Almeida Vaz Pinto,
por renúncia, em 20 de Março de 2000 e 4 de Novembro de 1999,
com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2000, respectivamente;
vogal, Vasco Manuel Maria Taveira, por renúncia, em 20 de Março
de 2000.

Fiscais: João António Martins de Sousa, revisor oficial de contas,
e José Barata Fernandes, revisor oficial de contas, por renúncia, em
16 de Junho de 2000.

Designação do conselho de administração e fiscalização: presidente,
Paulo Jorge dos Santos Fernandes, residente em Jardins da
Gandarinha, A1, 1.º, A, Cascais; vice-presidente, Fernando Maria
Costa Duarte Ulrich, residente na Quinta de Alvalade, Manique de
Baixo, Estoril; vogais: Berta Maria Dias da Cunha, residente na Rua
Direita dos Campinos, 45, Porto, João Manuel Matos Borges de
Oliveira, residente na Rua do Castro, 628, hab. 5.1, Porto, Maria
Madalena Mendes Pessoa Fragoso, residente na Rua de São Domin-
gos à Lapa, 11, 4.º, Lisboa, Vasco Manuel Maria Taveira, residente
na Urbanização da Ervideira, lote 22, Venda do Pinheiro, Mafra, e
Francisco Palma Leal Castelino e Alvim, residente na Calçada da
Palma de Baixo, 9, 1.º, direito, Lisboa.
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Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na torre 1, Amoreiras, 7.º, Lisboa;
suplente, Magalhães Neves & Associados, com a sede do anterior,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14449595

EDIMODA I � SOCIEDADE EDITORIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8074/990310; identificação de pessoa colectiva n.º 504571257;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 17 a 19/
20010319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Fernando Maria Costa Du-

arte Ulrich, por renúncia, em 27 de Dezembro de 2000.
Designação, por cooptação, em 12 de Fevereiro de 2001, do ad-

ministrador Carlos Miguel Ribeiro e Silva, residente na Rua das Al-
cachofras, 11, Birre, Cascais.

Deslocação de sede para a Avenida de João Crisóstomo, 72, fre-
guesia de Nossa Senhora de Fátima.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443635

B. I. G. CAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9414/20000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504750003;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20010319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 1999-2001, por

deliberação de 2 de Novembro de 2000.
Conselho de administração: presidente, Carlos Adolfo Coelho Fi-

gueiredo Rodrigues, residente na Avenida da Bélgica, 7, Estoril,
Cascais; vogais: Pedro Miguel Vieira de Sousa Cardoso, residente na
Rua do Molhe, 604, 5.º, direito, Porto, e Mário João Abreu Galhar-
do Bolota, residente na Rua de Tristão Vaz Teixeira, 59, Torre,
Cascais.

Fiscal único: efectivo, Magalhães, Neves & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1,
7.º, Lisboa; suplente, Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443660

AIRLINE CARGO MANAGEMENT S. L. � SUCURSAL
EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8928/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 980174333;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/20010319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de representantes, em 8 de Novembro de 2000, de

Joaquim José Batalha Pedro, residente na Avenida de Vasco da Gama
Fernandes, 3, 3.º, direito, Prior Velho, e António José Vaz Ramalho
dos Santos Rolo, residente na Rua de Alexandre Fleming, 5, 6.º,
esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443678

ESTÉTICA XXI � CLÍNICA DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9919/20010319; identificação de pessoa colectiva n.º 505261421;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010319.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial
por quotas e adopta a firma Estética XXI � Clínica de Estética, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Aristides Sousa Mendes, 3-C, fregue-
sia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Mediante deliberação da gerência poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, delegações, agências ou outras formas de
representação, onde houver por conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto: exploração, criação, gestão e
franchising de centros e clínicas de estética, institutos de beleza e
clínicas de fisioterapia. Desenvolvimento, comercialização, impor-
tação e exportação de equipamentos e produtos para estética, fisio-
terapia e institutos de beleza, bem como produtos naturais e de be-
leza inerentes à actividade, assim como acessórios de moda.
Desenvolvimento, comercialização, importação e exportação de
ferramentas e métodos de gestão, software e equipamentos.

3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, uma no valor de 5000 euros, pertencente ao sócio José
António dos Santos Serafim, e outra no valor de 20 000 euros, per-
tencente à sócia Liliana Maria da Conceição Santos Serafim, estan-
do realizado em dinheiro 12 500 euros, ficando os restantes
12 500 euros a realizar no prazo de 60 dias.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à caixa social nas con-
dições acordadas com a gerência. Se a sociedade carecer de supri-
mentos, estes serão feitos pelos sócios que receberão juros iguais à
taxa do Banco de Portugal mais 3%.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pela sócia Liliana
Maria da Conceição Santos Serafim, que fica, desde já, nomeada
gerente, com ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente ou seu
legal representante.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar e vender veículos automóveis;
c) Celebrar, alterar ou rescindir contratos de locação;
d) Celebrar contratos de índole bancária e de venda de activos

imobilizados.
4 � É expressamente proibido à gerente obrigar a sociedade em

quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais, designada-
mente fianças, avales e outros actos ou documentos semelhantes.

5.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades e prazos, as as-
sembleia gerais serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

6.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443597

ARAÚJO & DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 401/771112; identificação de pessoa colectiva n.º 500632790;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20010319.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto aos artigos

3.º e 4.º, com redenominação do capital.
Reforço: 502 410$, em dinheiro, e subscrito por ambos os sócios

em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de retrosaria, perfu-
maria e confecções.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$), dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Francisco Manuel Simões e Cândida Rosa Francisco
Simões.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443708

ARIPA � ILÍDIO PELICANO E ASSOCIADOS,
CONSULTORES DE PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 54 300/791016; identificação de pessoa colectiva n.º 500915814;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/010319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração parcial do con-

trato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 4.º
Reforço: 24 100$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios na pro-

porção das suas quotas.
Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade adopta a firma ARIPA � Ilídio Pelicano, Arquitec-
tos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Julieta Ferrão, 12,
2.º piso, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

2.º

A sociedade tem por objecto: consultoria, elaboração de estudos e
projectos nos domínios do planeamento, arquitectura e engenharia,
estudos económico-financeiros, revisão de estudos e projectos, co-
ordenação, gestão e fiscalização de empreitadas, administração de
bens imóveis próprios e alheios.

4.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos bens que constituem o activo, e corresponde à
soma de duas quotas: uma de 40 000 euros, pertencente ao sócio Ilídio
Pelicano Lopes da Cunha, e outra de 10 000 euros, pertencente à
sócia Sara Garcia Pelicano da Cunha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443600

EROTIKUS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9914/20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 504960296;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma EROTIKUS � Actividades Hotelei-
ras, L.da

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto social a exploração de comércio e
indústria de restauração, bar, snack-bar e outros afins.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sede social situa-se na Travessa do Giestal, 22, 1.º, direito,
freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede para outro local,
dentro ou fora do concelho, bem como a criar ou extinguir, em
território nacional ou estrangeiro, agências, filiais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 5001 euros, está integralmente subscri-
to e realizado em dinheiro, e encontra-se dividido em três quotas
com os valores nominais e os titulares seguintes:

a) Uma quota no valor nominal de 1667 euros, pertencente ao
sócio Manuel Pedro Martins da Silva Guerreiro;

b) Uma quota no valor nominal de 1667 euros, pertencente ao
sócio Silvério Manuel Damião dos Santos;

c) Uma quota no valor nominal de 1667 euros, pertencente à sócia
Helena Virgínia Frade Sequeira Guerreiro.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares e suprimentos

1 � Por deliberação unânime dos sócios podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital de montante igual ao das respecti-
vas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos, juros e condições de reembolso a fixar em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas e direitos de preferência

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder à ne-
cessária divisão.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, os
sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo di-
reito de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no
todo ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos restantes sócios,
por meio de cartas registadas, com aviso de recepção, indicando quais
as condições em que vai efectuar a cessão, a estes, por sua vez, dentro
do prazo máximo de 15 dias a contar da data de recepção da dita
carta, deverão responder se pretendem ou não adquirir a referida
quota preferindo na aludida cessão.

4 � No caso de mais do que um sócio pretender exercer o direito
de preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencem.

5 � A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos somente
é permitida no caso de nenhum sócio pretender exercer os res-
pectivos direitos de preferência.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar quotas nos casos seguintes:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se um sócio falecer ou for interditado, julgado inabilitado ou

falido;
c) Se uma quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma,

sujeita a apreensão judicial;
d) Se, em caso de divórcio ou separação judicial de sócio, a res-

pectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao seu cônjuge;
e) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
f) Se um sócio utilizar, para fins estranhos à sociedade e com

prejuízo desta ou de algum sócio, as informações que houver obtido
através do exercício do direito de informação que lhe assiste;

g) Nos demais casos previstos na lei.
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§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização de quo-
tas no prazo de 90 dias, contados do conhecimento por um gerente
da sociedade de qualquer dos eventos referidos nas alíneas desta cláu-
sula.

§ 2.º O valor a pagar pela quota amortizada será o valor corres-
pondente à mesma, de acordo com a situação líquida da sociedade
constante do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade pertence aos três sócios fundadores.
2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, será

bastante a assinatura de um dos gerentes.
3 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais da administração social;
b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis e veículos automó-

veis para serviço da sociedade;
d) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis.
4 � É vedado aos gerentes a prática de actos alheios aos negó-

cios sociais, respondendo aqueles perante a sociedade pelos danos
que lhe causarem em consequência de tais actos.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443449

E-NCUBADORA DE IDEIAS � SOLUÇÕES
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9913/20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505187957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma E-ncubadora de Ideias � Soluções
Multimédia, L.da Tem a sua sede na Rua das Pedralvas, 15, loja 73,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência pode a sociedade deslocar a
sede social, dentro do mesmo concelho ou para outro concelho, bem
como abrir sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: o desenvolvimento, consul-
toria e produção de projectos multimédia, web design, design
institucional e aplicações internet com especial destaque para o co-
mércio electrónico e informação digital; comércio por grosso e a
retalho de soluções e equipamentos informáticos, telecomunicações,
audiovisuais e multimédia; alojamento de espaços web; aluguer de
equipamentos informáticos, telecomunicações, audiovisuais e multi-
média; organização de eventos multimédia; formação profissional,
nas áreas das novas tecnologias da informação e multimédia; manu-
tenção e reparação de equipamentos informáticos, telecomunicações,
audiovisuais e multimédia; representações nacionais e estrangeiras
de soluções e equipamentos informáticos, telecomunicações, audio-
visuais e multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 eu-
ros, do sócio Luís Manuel Alves Coelho, e a outra de 2500 euros,
do sócio Nuno Miguel Castanheira Neves.

ARTIGO 4.º

A cessão das quotas entre sócios é livre; a favor de estranhos fica
dependente do consentimento da sociedade, a qual terá sempre o
direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação,
ficam a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes,

com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
são obrigatórias as assinaturas dos dois sócios gerentes.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e em quaisquer actos e contratos estranhos ao ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Pelo falecimento de qualquer sócio, desde que a posição do

falecido não seja assumida pelos respectivos herdeiros;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial ou serem adjudicadas ou ven-
didas em consequência de processo judicial.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443430

ECOMÁTICA SERVIÇOS � COMÉRCIO DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9915/20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505225220;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/20010316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ecomática Serviços � Comércio de
Papéis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Estefânia, 124, 1.º,
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A criação, transferência, encerramento de delegações, agên-
cias, filiais, sucursais ou outras formas locais de representação, no
território ou no estrangeiro, depende da deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na comercialização de papéis e produ-
tos gráficos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 3100 euros, pertencente ao sócio José Carlos Antunes Mas-
carenhas e outra de 1900 euros, pertencente à sócia
ECOMÁTICA � Informática e Artes Gráficas, L.da

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes, que poderão ser escolhidos entre pessoas
estranhas à sociedade.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Carlos Antunes
Mascarenhas.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores,
para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não prescre-
ver forma diferente, por cartas registadas com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 8.º

1 � A sociedade, através da assembleia geral, poderá amortizar
qualquer quotas, nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre

disposição do seu titular.
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 � O valor da contrapartida da amortização será o que resultar
do último balanço aprovado, nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais e 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral e os mesmos poderão celebrar com
a sociedade contratos de suprimentos os termos e condições a fixar
em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode adquirir, onerosa ou gratuitamente participa-
ções em sociedades com objecto social diferente do seu e reguladas
por leis especiais.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443589

ANTÓNIO PIRES CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 613/850930; identificação de pessoa colectiva n.º 501553100;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/20010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 502 410$, realizado

em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de: 351 687$ e 150 723$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3500 eu-
ros, do sócio Alexandrino Dias Rodrigues e outra de 1500 euros, da
sócia Guilhermina Pires Saraiva Dias Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14330008

ALICE CUSTÓDIO & FÁTIMA CUSTÓDIO � COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2097/901002; identificação de pessoa colectiva n.º 502192780;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/20010319.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade,
tendo as contas sido aprovadas em 19 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443651

ALBERTO & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 867/710125; identificação de pessoa colectiva n.º 500849447;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 29/30/31/20010315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente, Maria Júlia Cunha d�Araújo

Correia, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, quanto ao artigo 3.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 202 892$, realizado

em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.
Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3000 eu-
ros, uma de cada sócio, José Luís de Jesus Correia e Maria Elvira
Rodrigues Pereira Bastos Ferreira Correia.

Gerente designada: a sócia Maria Elvira Rodrigues Pereira Bastos
Ferreira Correia.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443406

DIOPTRA � INSTITUTO DE OPTOMETRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 846/850319; identificação de pessoa colectiva n.º 501530347;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 35/36/20010315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções dos gerentes: Antero Marreiros Anastácio e

Maria Clara Paulo Anastácio Cardoso, por renúncia, em 21 de Agosto
de 2000.

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to, quanto aos artigos 4.º, 7.º e 8.º, e aditado o artigo 10.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 552 410$, realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 211 230$ e 341 180$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de 2550 euros, da sócia Mar-
garida Nobre de Ataíde de Carvalho, e outra de 2450 euros, da sócia
Maria Albertina Nobre de Ataíde Vale.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo ou fora dele activa ou passivamente, ficam a cargo da
sócia gerente, desde já nomeada gerente, Margarida Maria Nobre de
Ataíde de Carvalho, com dispensa de prestação de caução.

2 � A gerente será remunerada conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessário e suficiente a assinatura de um
gerente.

§ 2.º A gerente poderá delegar os seus poderes de gerência no todo
ou em parte, mediante procuração e a sociedade poderá constituir
mandatários nos termos do artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de
morte, interdição ou insolvência do sócio, de arresto, arrolamento
ou penhora da quota, de cessão de quotas sem prévio consenti-
mento e falta de cumprimento da obrigação de prestações suple-
mentares.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado, a pagar em três prestações iguais, com vencimen-
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tos sucessivos a 6, 12 e 18 meses, após a fixação definitiva da con-
trapartida.

ARTIGO 10.º

Serão obrigatoriamente distribuídos, salvo deliberação unânime de
todos os sócios, os lucros que a lei permita distribuir, afectando-se
porém 10% a uma reserva especial para amortização de quotas, até
perfazer o dobro do capital.

Declaram ainda os outorgantes sob a sua responsabilidade que
o aumento de capital por entrada em dinheiro a que acabaram de
proceder já deu entrada na caixa social e que não são exigidas
pela lei, pelo contrato ou por deliberação a realização de outras
entradas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443414

ANTÓNIO DA SILVA MARTINS � SOCIEDADE
DE DESPACHO ADUANEIRO, L.DA

(EM LIQUIDAÇÃO)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 873/870529; identificação de pessoa colectiva n.º 501746641;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20010315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução em 5 de Março de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443376

ACORDO � CONSTRUÇÃO, PROJECTOS
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3827/930422; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/
20010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-

to, quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 94 841 000$, reali-

zado em dinheiro, subscrito mediante a emissão de 94 600 acções,
com o valor nominal de 1000$ cada uma, subscrito por quatro no-
vos accionistas e 241 000$, por todos os accionistas, na proporção
das acções por eles subscritas.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a execução de projectos, construção
de imóveis, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim, arrendamentos e prestação de serviços imobiliários.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, e representado por
100 000 acções, no valor nominal de 5 euros, e está realizado a
dinheiro no montante de 180 000 euros, sendo o remanescente de
320 000 euros, a realizar no prazo de cinco anos.

2 � O capital social poderá ser aumentado até 1 000 000 de euros,
por uma ou diversas vezes, através de entradas em dinheiro, por
simples deliberação da administração, a qual fixará a respectiva for-
ma e condições, podendo livremente decidir se serão acções nomi-
nativas ou ao portador e, dentro delas, estabelecer todas as catego-
rias previstas na lei.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis a pedido e a expensas do accionista requerente,
podendo ser representadas por títulos de 1, 10, 100, 1000 e
10 000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou

subdivisão, à escolha e a expensas do seu titular ou revestir forma
escritural.

2 � Os títulos representativos das acções, bem como os das obri-
gações serão assinados por um administrador, podendo a assinatura
ser de chancela ou por mandatário com poderes especiais para o acto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443570

ÀS DE CÓPIAS � HELIOGRAFIA E FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3432/921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502864346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente, Maria Paula Gamboa Andrade,

por destituição, em 16 de Agosto de 2000.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443520

A. VASCONCELOS & FILHOS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6017/960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503669458;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 29/20010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato social, quanto

aos artigos 5.º e 6.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 19 260 732$, realiza-

do em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com
as quantias de: 6 420 244$, 6 420 244$, 3 210 122$ e 3 210 122$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 260 732$ e corresponde à soma de quatro quotas, duas iguais de
8 420 244$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios An-
tónio Alberto Matos Fura Pires de Vasconcelos e José Alberto Ma-
tos Fura Pires de Vasconcelos, e duas iguais de 4 210 122$ cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Alberto Pires de Vas-
concelos e Eulália Ângela Matos Fura de Vasconcelos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios António Alberto
Matos Fura Pires de Vasconcelos, José Alberto Matos Fura Pires de
Vasconcelos e Eulália Ângela Matos Fura de Vasconcelos.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14743655

AIR-TEL � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8948/20000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504664069;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 29 de Janeiro de 2001, de Nuno Maria

Pais Paiva de Andrade, residente no Casal de Santa Leonor, 2, 1.º,
B, Oeiras.
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Rectificação: o nome correcto do gerente é Nuno Maria Pais Paiva
de Andrada.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443562

A ÚLTIMA VAGA, INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9883/20010305; identificação de pessoa colectiva n.º 503472352;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/20010316.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º
Redacção do artigo alterado:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de A Última Vaga �
Investimentos Hoteleiros, L.da, tem a sua sede no Spazio
Evasione, Avenida de Brasília (junto ao museu de electricidade),
Junqueira, Lisboa, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho
de Lisboa.

2 � A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência, pode
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

Mais certifico que a referida sociedade transferiu a sua sede social
do concelho de Loures para o concelho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443465

A ESPELHADORA DE ROMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 599/670316; identificação de pessoa colectiva n.º 500001570;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/010315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 6 de Abril de 1993, de Jorge Mário

Antunes Caldeira, residente na Travessa de Henrique Cardoso, 37,
rés-do-chão, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443368

AQUAMOTOR � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 002/20010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505268299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010418.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AQUAMOTOR � Sociedade de Co-
mércio de Equipamentos Náuticos, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida do Engenheiro Arantes e Olivei-
ra, 1, 1.º, A, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência
de consentimento de outros órgãos sociais deliberar sobre a mu-
dança da sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como a criação e extinção de agências ou
outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
livremente, sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com
outras entidades jurídicas, singulares ou colectivas, ou a agrupamen-
tos complementares de empresas ou entidades de natureza semelhan-
te, participar na sua constituição, administração ou fiscalização, bem
como, livremente, adquirir participações, como sócio ou accionista,
em sociedade de responsabilidade limitada ou ilimitada, qualquer que
seja o seu objecto, e em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e aluguer de
embarcações de recreio. Importação, exportação, formação e assis-
tência técnica na área dos produtos comercializados. Desenvol-
vimento e construção de embarcações de recreio.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 300 000 euros, representado por 600 acções ordinárias, do valor
nominal de 500 euros cada uma, do seguinte modo: o sócio Val-
ter da Conceição Daniel Aleixo subscreve e realiza 210 000 eu-
ros, a que correspondem 420 acções; a sócia Sónia Alexandra de
Sousa Correia Aleixo, subscreve e realiza 12 000 euros, a que cor-
respondem 24 acções; o sócio José da Conceição Aleixo, subs-
creve e realiza 30 000 euros, a que correspondem 60 acções; a
sócia Albertina da Conceição Daniel Aleixo, subscreve e realiza
30 000 euros, a que corresponde 60 acções; e a sócia Cátia Ale-
xandra Daniel Aleixo, subscreve e realiza 18 000 euros, a que
correspondem 36 acções.

2 � As acções serão ao portador ou nominativas, podendo estas
ser convertidas em acções ao portador, no todo ou em parte, nos
termos da lei, a requerimento dos accionistas.

3 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50 e 100 acções.
4 � As acções tituladas, nominativas ou ao portador, podem re-

vestir a forma escritural.
5 � O custo das operações de registo das transmissões, conver-

sões ou outros relativos a acções escriturais será suportado pelos
accionistas interessados.

6 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de ac-
ções ou obrigações são assinados pelo presidente do conselho de
administração.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade por decisão da assembleia geral poderá emitir
obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida, sob qualquer das
modalidades permitidas por lei.

2 � Os títulos são assinados nas condições do n.º 6 do artigo 5.º
3 � Na subscrição de quaisquer obrigações ou de quaisquer outros

títulos de dívida e salvo decisão ou deliberação diversa, os accionis-
tas terão o direito de preferência a exercer nos termos da lei geral.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, poderá o capital ser ele-
vado até ao montante que se mostrar necessário para a realização
do objecto social.

2 � A assembleia geral fixará as condições de subscrição do au-
mento de capital.

ARTIGO 8.º

1 � Qualquer accionista titular de acções nominativas que queira
vender a totalidade ou parte das suas acções deverá oferecê-las aos
restantes accionistas.

2 � Para o efeito, dirigirá uma carta com aviso de recepção aos
accionistas, indicando o nome do eventual adquirente, o número de
acções a vender e o respectivo preço.

3 � Os accionistas interessados exercerão o seu direito de prefe-
rência nos termos do presente artigo.

4 � Se mais do que um accionista usar da preferência, serão as
acções, que forem oferecidas, vendidas na proporção da participa-
ção que os preferentes já detiverem.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, os quais podem ser accionistas ou estranhos à so-
ciedade, eleitos por um período de quatro anos, sendo permitida
a sua reeleição.
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ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Tem direito a voto todo o accionista que seja possuidor de,
pelo menos, duas acções, registadas em seu nome ou depositadas em
estabelecimento bancário, com a antecedência mínima de 10 dias sobe
data da assembleia geral.

3 � A cada grupo de duas acções corresponde um voto, sendo
possível os accionistas possuidores de menor número de acções agru-
parem-se de forma a complementarem o número exigido, devendo
nesse caso fazer-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral reunirá, anualmente, nos três primeiros
meses de cada ano, para os fins previstos na lei e sempre que a sua
convocatória seja requerida pelo conselho de administração.

2 � É permitida a representação de accionistas, nos termos e na
forma previstos na lei.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral delibera por maioria simples salvo quan-
do a lei ou o contrato da sociedade dispuserem de outro modo, po-
dendo deliberar em primeira convocação qualquer que seja o número
dos accionistas presentes ou representados e o capital pelos mes-
mos representado, sem prejuízo do estipulado no n.º 3.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo quando a lei ou o presente contrato de
sociedade exigirem maioria qualificada.

3 � Será necessária a presença de, pelos menos, dois terços do
capital social, para que a assembleia possa deliberar sobre assuntos
para os quais a lei exige maioria qualificada.

ARTIGO 13.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das por um conselho de administração constituído por um presiden-
te e dois vogais, eleitos pela assembleia geral por um período de
quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Os membros do conselho de administração estão dispensados
da prestação de caução.

ARTIGO 14.º

1 � Ao conselho de administração competirão os mais latos
poderes de gestão e representação da sociedade, nos termos legais,
podendo decidir sobre, designadamente:

a) Convocação de assembleias gerais;
b) Aquisição e alienação de bens imóveis necessários à sua pró-

pria instalação e se necessário celebrar os respectivos contratos de
leasing;

c) Instalar, arrendar, tomar de trespasse, manter, transferir ou
encerrar estabelecimentos e escritórios;

d) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agências
ou quaisquer outras formas de representação social;

e) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, nomeadamente via-
turas automóveis, assim como onerá-las por qualquer forma;

f) Adquirir, através de leasing ou locação financeira, bens móveis
destinados à sua própria instalação e móveis, nomeadamente viatu-
ras automóveis e equipamento de escritório e informático;

g) Celebrar contratos de financiamento, de empréstimos com ou
sem garantia real sobre os bens da sociedade, incluindo os de médio
e longo prazo e de locação financeira;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Efectuar todas as demais operações relativas ao objecto social.
2 � Poderá ainda o conselho de administração, por deliberação,

delegar os necessários poderes para representar e vincular a socie-
dade em determinados actos ou contratos.

3 � O conselho de administração, por deliberação, poderá nome-
ar mandatários ou procuradores da sociedade para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos, devendo os mandatários ou
procuradores actuar sempre em conformidade com os poderes con-
feridos.

ARTIGO 15.º

A sociedade considera-se validamente obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta dos dois vogais do referido conselho;
c) Pela assinatura ou assinaturas do ou dos procuradores ou

mandatários quando aos mesmos tenham sido conferidos pode-
res para tal.

ARTIGO 16.º

Os titulares dos cargos sociais serão ou não remunerados, confor-
me deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais e as restantes competências
derivadas da lei caberão a um fiscal único ou ao seu suplente, eleitos
quadrienalmente em assembleia geral e reelegíveis por uma ou mais
vezes.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral anual apreciará o relatório da administra-
ção e o parecer do fiscal único, cabendo-lhe todas as outras compe-
tências previstas na lei.

2 � A assembleia deliberará sobre a percentagem dos lucros a
distribuir aos accionistas, e sobre a percentagem a destinar à cons-
tituição ou reintegração da reserva legal.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � A deliberação da dissolução deverá ser tomada, pelo menos,

por 75% do capital social.
3 � A assembleia que deliberar a dissolução nomeará os liquidatá-

rios e providenciará sobre as suas atribuições e prazos de liquidação.

Disposição transitória

1 � A administração fica desde já autorizada a levantar o capital
social, depositando, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

2 � Os sócios ratificam os seguintes negócios jurídicos:
1.º Aquisição à empresa MARINAIATES � Embarcações e Arti-

gos Náuticos, L.da, em 20 de Dezembro de 2000, da embarcação de
recreio IRIE marca e modelo AZIMUT 39, com equipamento
standard e extras, no valor de 53 179 900$, acrescida de IVA à taxa
de 12%, no valor de 6 381 588$, tendo sido emitida a factura n.º 17;

2.º Aquisição à empresa TÉCNIATES � Reparação e Manuten-
ção de Embarcações de Recreio, L.da, em 21 de Dezembro de 2000,
de diverso equipamento fixo para a embarcação de recreio IRIE,
incluindo trabalhos de reparação e montagem, no valor de
1 489 244$, acrescida de IVA à taxa de 17%, no valor de 253 171$,
tendo sido emitida a factura n.º 590;

3.º Entrada na caixa social da quantia de 95 000 000$, referente
a empréstimo concedido pela empresa Nucleo Bit � Sociedade Dis-
tribuição Informática, L.da;

4.º Entrada na caixa social da quantia de 8 019 280$, referente a
empréstimo concedido pela empresa Núcleo Express � Sociedade
de Transportes Rodoviários, L.da;

5.º Pagamento à empresa TÉCNIATES � Reparação e Manu-
tenção de Embarcações de Recreio, L.da, em 21 de Dezembro de 2000,
da quantia de 1 742 415$, tendo sido emitido o recibo n.º 485;

6.º Pagamento parcial à empresa MARINAIATES � Embarca-
ções e Artigos Náuticos, L.da, em 31 de Dezembro de 2000, do va-
lor de 53 179 900$, tendo sido emitido o recibo n.º 27, de 2000;

7.º Pagamento efectuado em numerário, ao RNPC � Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, da quantia de 14 000$, referente
aos emolumentos da emissão de certificados e cartão provisório;

8.º Aquisição à empresa MARINAIATES � Embarcações e Arti-
gos Náuticos, L.da, em 12 de Fevereiro de 2001, de acessórios diver-
sos para a embarcação de recreio IRIE, no valor de 810 223$, acres-
cida de IVA à taxa de 12%, no valor de 97 227$, tendo sido emitida
a factura n.º 2.

3 � Ficam desde já designados para o primeiro mandato, que ter-
minará em Março de 2004:

Mesa da assembleia geral: presidente, João António Tomé Quin-
tais, casado, com domicílio profissional na Rua dos Remédios, 77,
1.º, em Lisboa; secretária, Dr.ª Carla Alexandra Vaz Costa, solteira,
maior, com domicílio profissional na Rua dos Remédios, 77, 1.º, em
Lisboa.

Administração: presidente, Valter da Conceição Daniel Aleixo,
casado, residente na Rua do Poeta Sebastião da Gama, 84, 2.º, D,
Barreiro; vogais: Sónia Alexandra de Sousa Correia Aleixo, casada,
residente na Rua do Poeta Sebastião da Gama, 84, 2.º, D, Barreiro;
Albertina da Conceição Daniel Aleixo, casada, residente na Rua das
Acácias, 3, 1.º, esquerdo, Vale da Amoreira, concelho da Moita.
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Fiscalização: fiscal único, Dr. José Luís Guerreiro Nunes, casado,
revisor oficial de contas n.º 1098, com domicílio profissional na Rua
da Ordem de Santiago, 8, Palmela; suplente, Dr. José António Nar-
ciso da Rosa Figueira Pinheiro, solteiro, maior, revisor oficial de
contas n.º 1107, com domicílio profissional na Rua de São Pedro,
n.º 137, Angra do Heroísmo.

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 13148419

DINATÁXI � SOCIEDADE DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 153/680320; identificação de pessoa colectiva n.º 500538077;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 19/20010315.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerente, em 12 de Março de 2001, de Joaquim

Escarigo Ramos, residente na Urbanização Casal da Serra, lote 5,
rés-do-chão, direito, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14443384

ALBIREU � CONTABILIDADE, CONSULTORIA
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9916/20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505369222;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20010316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALBIREU � Contabilidade,
Consultoria e Recursos Humanos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Gama Barros, 69,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
tabilidade, consultoria na área económica e financeira, selecção e
formação de recursos humanos. Prestação de serviços na área das
novas tecnologias.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio António Joaquim de
Oliveira Gomes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios:
1) António Joaquim de Oliveira Gomes, casado com Maria Ma-

nuela Vaz do Nascimento Rodrigues Gomes na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Luís de Camões, 10, 1.º, direito, Portela,
Loures.

2) António Miguel do Nascimento Gomes, casado com Paula
Cristina Rolim Vilariça Gomes na comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua do Dr. Gama Barros, 69, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 14454688

BERNARDO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8239/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504455265;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20010319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação do capital e alteração parcial do contrato quanto

aos artigos 2.º e 3.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, edição e distribuição de livros, de artigos de papelaria, jor-
nais, revistas e brindes. Comercialização, exposição, importação,
exportação e representação de artigos de vestuário e acessórios,
objectos de decoração e objectos de arte. Comercialização, impor-
tação, exportação, distribuição e aluguer de cassetes de vídeo, CD,
CD Rom e DVD.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros
cada, tituladas uma por cada sócio.

Sócios:
1) Evaristo Jorge Bernardo dos Santos.
2) Alexandre Manuel Duarte Leite de Almeida.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12623946

ARMAGEDON CONSULT � CONSULTOR
EMPRESARIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9918/20010319; identificação de pessoa colectiva n.º 505387085;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010319.

Certifico que Márcio Francisco Câmara, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armagedon Consult � Consul-
tor Empresarial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Miguel Bombarda,
117, 3.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área co-
mercial e formação profissional. Consultoria empresarial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desce nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital 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 Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 12623954

LISBOA � 3.A SECÇÃO

URBANIZAÇÃO DE VERDILHÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6090/950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503461146;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/010619.

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

Deslocação de sede: Rua de Abranches Ferrão, 10, 7.º, D, Edifício
Atlanta Parka, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 15803880

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PORTALIMPEX � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES,
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 842/680102; identificação de pessoa colectiva n.º 500220883;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 14/010702.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 700 000 000$
para 3 500 000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a seguinte re-
dacção, e designação por deliberação de 31 de Março de 2001.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores constantes da escrita, é de
3 500 000 euros (701 687 000$/PTE), representado por 700 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros cada uma, encontrando-se in-
tegralmente subscrito e realizado.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 e múltiplos
de 1000 acções, e tanto as escriturais como as tituladas são recipro-
camente convertíveis nos termos da lei.

3 � As acções são ao portador ou nominativas e livremente
convertíveis nos termos da lei.

4 � Os títulos serão assinados por dois administradores.

Nomeação do conselho fiscal, para o triénio de 2001-2003:
Alfredo da Silva Dias Teixeira, presidente; Eva Maria Cambom

Teixeira Belo Marques, Matos, Soares & Vaz � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede na Avenida das Túlipas, 10, rés-
-do-chão, B, Miraflores, Algés; Manuel Alberto Gaspar Soares, ca-

sado, residente na Rua de Julieta Ferrão, 12, sala 304, Lisboa, revi-
sor oficial de contas, suplente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15875946

PREDIAL JOÃO XXI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6142/970418; identificação de pessoa colectiva n.º 501910743;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/010703.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 1 000 000$ para
5000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15877469

COOHABITA � COOPERATIVA NACIONAL
DE HABITAÇÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9/810820; identificação de pessoa colectiva n.º 500773017; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 19 e 20/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/010703.
Cessação de funções dos directores, Licino Giestas Martins, Ma-

nuel da Costa e Silva, José Carlos da Corte Pereira, José Gomes de
Freitas e Fortunato Joaquim Lopes, por terem renunciado em 19 de
Março de 2001, 19 de Março de 2001, 19 de Março de 2001, 24 de
Março de 2001 e 19 de Março de 2001, respectivamente.

13 � Apresentação n.º 20/010703.
Nomeação da direcção, por deliberação de 4 de Maio de 2001,

para o triénio de 2001-2003.
Licínio Giestas Martins, presidente; João Rui Fernandes Santos

Pereira, casado, residente na Rua de Gonçalo Zarco, 2, 5.º, direito,
Lisboa, secretário; Manuel da Costa e Silva, tesoureiro; Joaquim
Miguel Ferreira Mendes, casado, residente na Avenida dos Estados
Unidos da América, 29, 6.º, direito, Lisboa, 1.º vogal; Duarte Ma-
nuel Serra Dias Barracas, casado, residente na Rua do Professor Prado
Coelho, 22, 3.º, direito, Lisboa, 2.º vogal; João Pedro Spranger Castro
Costa Cabral, solteiro, maior, residente na Rua de Amândio César,
14, 2.º, esquerdo, Carnaxide, 1.º suplente; Raul Filipe Marques Luís,
casado, residente na Rua de Cândido dos Reis, lote 4, apartamento
30, Silves, 2.º suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13147161

PRINTE � PROMOTORA INTERNACIONAL
DE FINANCIAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 051/650804; identificação de pessoa colectiva n.º 500222479;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 3/010629.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

17 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/010629.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

30 de Março de 2001, para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: Afonso Costa e Barros Valla, casa-

do, residente na Avenida de Manuel Júlio Carvalho e Costa, 33,
bloco A-2, rés-do-chão, B, Empreendimento Jardins da
Ganadarinha, Cascais, presidente; Luís Afonso de La Féria Valla,
casado, residente na Rua da Lapa, 79, 3.º, Lisboa, Joaquim San-
tos Ferreira, casado, residente na Rua de Santo António do Zaire,
55, Parede, Cascais.

Fiscal único: Silva Gomes e Vieira Sanches � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, efectivo; BDC � Barroso, da Silva, Dias,
Caseirão & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16988930

CASA DE COMIDAS E BEBIDAS A FLORESTA
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 958/600715; identificação de pessoa colectiva n.º 500509751;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/010703.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 400 000$ para
5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social e de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas desiguais assim subscritas: a quota
do sócio Avelino de Lima Pereira é de 3750 euros, e a quota da
sócia Rosa Maria de Lima Malheiro é de 1250 euros.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16999991

CAMPOLIDE PARQUE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9762/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505266725;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 36/010703.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

30 de Março de 2001, para o ano de 2001.
Menção: o nome completo da administradora mencionada em

primeiro lugar é Filipa Alexandra Morais da Fonseca Santos Vagos
Lourenço, e reside na Praça de Simão da Veiga Júnior, torre 3, 6.º,
B, direito, Santo António dos Cavaleiros, Loures.

Conselho de administração: Filipa Alexandra Morais da Fon-
seca Santos, casada, residente na Rua de Fernando de Oliveira,
7, 4.º, esquerdo, Santo António dos Cavaleiros, Loures; José
Carlos Pereira Coutinho de Brito Camacho, casado, residente
em Lisboa, na Rua de Teófilo Braga, 6, 2.º; Bernardo Maria Igrejas
Horta e Costa, casado, residente em Lisboa, na Rua dos Nave-
gantes, 40, 3.º

Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lis-
boa; António Dias & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com a mesma sede da anterior, suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986660

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

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9725/001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505209926;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 einscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 38 e 42/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 38/010703.
Cessação de funções do gerente José Luís Tarouca Gil, por ter

renunciado em 31 de Maio de 2001.
Certifico ainda que foi registada a alteração do contrato quanto

aos artigos 3.º, 7.º e 8.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma de 1000 euros,
do sócio Elísio de Jesus Miranda, outra do valor nominal de 2000 eu-
ros, do sócio Jorge Manuel da Silva Miranda e outra do valor nomi-
nal de 2000 euros, da sócia Maria João Monteiro Colaço da Silva
Miranda.

ARTIGO 7.º

A gerência e representação da sociedade, em juízo e fora dele, é
exercida por todos os sócios, já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade considera-se validamente obrigada com a interven-
ção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13299948

CARVEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8710/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504385364;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/010621.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

3 � Apresentação n.º 12/010621.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 15 de Janeiro de

2001, para o biénio de 2001-2002.
Conselho de administração: Francisco Manuel Ruivo Ferreira

Romãozinho, divorciado, presidente; Maria Margarida Silva
Formosinho Sanchez; Alberto Amado Teixeira Dinis.

Fiscal único: Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Benjamim José Gonçal-
ves, revisor oficial de contas, suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15875180

COTTEES � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8690/991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504807935;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
35/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 35/010703.
Recondução dos membros dos órgãos sociais, por deliberação de

30 de Março de 2001, para o ano de 2001.
Menção: a administradora Filipa Alexandra Morais da Fonseca

Santos é casada, tendo adoptado os apelidos «Vagos Lourenço», e
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reside na Praça de Simão da Veiga Júnior, torre 3, 6.º, B, direito,
Santo António dos Cavaleiros.

Conselho de administração: José Carlos Pereira Coutinho de Brito
Camacho, casado, residente na Rua de Teófilo Braga, 6, 2.º, Lisboa;
Bernardo Maria Igrejas Horta e Costa, casado, residente na Rua dos
Navegantes, 40, 3.º, Lisboa; Filipa Alexandra Morais da Fonseca San-
tos, solteira, maior, residente na Rua de Fernando de Oliveira, 7,
4.º, esquerdo, Santo António dos Cavaleiros, Loures.

Fiscal único: Freire, Loureiro & Associados � Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, torre 1, 7.º, Lis-
boa; António Dias & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com a mesma sede da anterior, suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986679

CLARA & CECÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7314/980703; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
010703.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 7 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 15640540

MAXILIVROS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
LIVREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4445/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503439193;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
18/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/010703.
Recondução dos gerentes, por deliberação de 27 de Março de 2001,

para o triénio de 2001-2003.
José Cândido Sotto Mayor Matoso, casado, residente na Avenida

da Venezuela, 108, Monte Estoril; Carlos Alberto Resende Duarte,
casado, residente na Rua da Manutenção, 23, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986458

QUIPRAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3996/941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503321311;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/010703.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5 000 000$ para
50 000 euros tendo o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções, com o valor nomi-
nal de 1 euro cada uma.

2 � As acções ficarão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
500, 1000, 5000, 10 000 e 25 000 acções.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo ser
reciprocamente convertidas desde que os interessados assim o re-
queiram, pagando estes os respectivos encargos e despesas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986580

MAGUE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva n.º 500073210;
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 34/010703.

Certifico que foi registado o capital foi reduzido de 4 530 000 000$
para 3 250 000 000$ e aumentado para 16 250 000 euros, tendo o
artigo 5.º, n.os 1 e 2, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
3 250 000 000$, dividido em 3 250 000 acções com o valor nomi-
nal de 1000$ cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções, assinadas nos ter-
mos legais.

......................................................................................................

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
16 250 000 euros, dividido em 3 250 000 acções com o valor no-
minal de 5 euros cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16989961

CASA VIVA � INTERIORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 416/900801; identificação de pessoa colectiva n.º 502394161;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 33/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

6 � Apresentação n.º 33/010703.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 25 de Maio de

2001, para o quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: Carlos Manuel Nunes Medeiros, pre-

sidente; Ana Paula Correia Gonçalves Henriques; Rui Manuel Cor-
reia Gonçalves Henriques, solteiro, maior, residente na Rua da Azi-
nhaga Lumiar, lote 1, 7.º, A, Lisboa.

Conselho fiscal: Lurdes Graça, solteira, maior, residente na Rua
da Castiça, 9, 7.º, A, presidente; Maria Antonieta Benrós, casada,
residente na Avenida de Belverde, lote 4, Belverde, Seixal; Sebasti-
ão A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; Anildo Salles Palma Nunes, revisor oficial de
contas, suplente.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298003

POÇO DE BAIXO � COOPERATIVA DE CONSUMO
E DE ADMINISTRAÇÃO DOMÉSTICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37/920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502828497; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 11/010713.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

5 � Apresentação n.º 11/010703.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 2 de Abril de

2001, para o triénio de 2001-2003.
Direcção: Maria Natividade de Noronha Galvão Franco Frazão,

presidente; Maria Emília Alves Mendes Pinto, secretária; Maria de
Los Desamparadores Gironez Catalayud, solteira, maior, residente
na Rua do Padre Francisco Álvares, Lisboa, tesoureira.

Conselho fiscal: Maria Lúcia Alves da Silva, solteira, maior, resi-
dente na Urbanização de São Marcos, lote 90, 6.º, Cascais, presi-
dente; Maria Madalena Sarroeiro Arsénio, solteira, maior, residente
na Rua José Carlos de Oliveira, secretária; Maria Augusta Callado
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Castanheira, solteira, maior, residente na Rua do Padre Francisco
Álvares, 40, Lisboa, vogal.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986270

PAULO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 218/790209; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, inscrição
n.º 22, e inscrições n.os 14 e 15/010703; números e data das apre-
sentações: 14 e 15/010703.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida.

19 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/010703.
Cessação de funções da gerente, Paula Cristina Freire Ventura

Pereira, por ter renunciado em 19 de Fevereiro de 2001.

Certifico ainda que foi registado o reforço do capital de 400 000$
para 5000 euros tendo os artigos 3.º e 5.º ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos de-
mais valores constantes do activo social é de 5000 euros e corres-
pondendo a uma única quota do sócio Joaquim José dos Santos
d�Oliveira.

ARTIGO 5.º

A gerência será exercida pelo sócio ou por terceiros e para obri-
gar a sociedade em todos os actos ou contratos, é suficiente a assi-
natura de um gerente ou de mandatário, de acordo com os poderes
que lhe forem conferidos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16986288

M. O. R. E. � MANAGEMENT, ORGANIZAÇÃO
E REENGENHARIA DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4912/960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503579548;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/010629

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 2.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Dr.
Mário Moutinho, lote 1732-A, 1400-133 Lisboa.

Certifico ainda que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

2 � Apresentação n.º 5/010629.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 31 de Março de

1998, para o triénio de 1998-2000.
Conselho de administração: Alberto Henrique Diaz de Sant�Ana

Godinho, casado, residente na Rua de Manuel da Silva Leal, lote 5,
4.º, direito, Lisboa, presidente; Vicente Gaspar Peres, casado, resi-
dente na Avenida da Senhora do Rosário, lotes 19 e 20, 8.º, letra A,
Cascais, administrador-delegado; José Pedro Lindmark David Ferreira,
casado, residente na Rua do Mestre Aquilino Ribeiro, 57, Murtal.

Fiscal único: Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira, divorciado, re-
sidente na Rua de Ramalho Ortigão, 17, 3.º, Lisboa, revisor oficial
de contas; Fernando Manuel Magalhães Teixeira Pinto, casado, re-
sidente na Rua do Campo Alegre, 1306, sala 303, Porto, revisor
oficial de contas, suplente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 14342367

MADALENA & REGINA � CABELEIREIRO
E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9733/001222; identificação de pessoa colectiva n.º 505260700;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/010703.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º (aditado o n.º 3) da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

3 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral, poderão
ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante global correspondente a 20 vezes o capital social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13298291

LOURES

DUARTE FERRÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 505650479; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 20/20010823.

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2001, exarada a
fl. 48 do livro n.º 152-C do 3.º Cartório Notarial de Lisboa foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe entre Joaquim Duarte Ferrão e mu-
lher, Margarida de Oliveira Pereira Ferrão, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Duarte Ferrão � Construções, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no Bairro das Lameiras, Bom
Jardim, Vivenda Ferrão, 44, freguesia de Frielas, concelho de Lou-
res.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto: construção, manutenção, trans-
formação de edifícios, actividades de acabamentos, limpezas, com-
pra e venda de propriedades e empreitadas de obras públicas.

4.º

Capital

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

2 � Mediante prévia deliberação do sócio, a sociedade poderá
adquirir participações sociais em sociedades com objecto diferente
do seu, em sociedades reguladas por lei especial e em agrupamentos
complementares de empresas.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.
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6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios, desde já designa-
dos como gerentes.

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

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade ficando a gerência desde já autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisi-

ção de veículos automóveis ou de equipamento.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681939

PALMINHAS CAFÉ E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 237;
identificação de pessoa colectiva n.º P972840800.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656810

REBELO & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 503020494.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15641473

NOVICÓPIA GARCIA � REPRODUÇÃO
DE IMPRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8526;
identificação de pessoa colectiva n.º 501627693.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15641465

AUTO TÁXIS TOJENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460256; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010813.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
7 � Apresentação n.º 1/20010813.
Facto: alteração parcial do contrato.
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro subscrito por am-

bos os sócios em partes iguais pelo que passa para 1 002 410$ rede-
nominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: 1) Manuel Silva Martins Fernandes; 2) Mariana
Rosa Borges Fernandes � 2500 euros, cada um.

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

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15914070

A TORRADA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8546;
identificação de pessoa colectiva n.º 502552433; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/20010813.

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2001, exarada a
fl. 35 do livro n.º 126-D do 22.º Cartório Notarial de Lisboa foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Junho de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15680754

M. GARCIA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736384; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010813.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
5 � Apresentação n.º 5/20010813.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 2410$ em dinheiro, subscrito por todos

os sócios, pelo que passa para 1 002 410$ redenominado em 5000 eu-
ros.

Sócios e quotas:
1) Maria Amélia Lima de Almeida Garcia � 2500 euros;
2) Ana Maria Alves de Melo Garcia Farinha � 1250 euros;
3) Dina Maria Alves de Melo Garcia Pinho � 1250 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15680762

LUÍS JANARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 163;
identificação de pessoa colectiva n.º 502879521; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 15/20010813.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Certifico que foram depositados os documentos de prestação

de contas relativos ao exercício do ano de 2000.
2) 4 � Apresentação n.º 15/20010813.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios Luís Manuel Pinto Janardo, com 361 446$ e Helena Ro-
drigues José Pinto Janardo, com 240 964$, pelo que passa para
1 002 410$ redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Luís Manuel Pinto Janardo � 3000 euros;
2) Helena Rodrigues José Pinto Janardo � 2000 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 14450291

ALCINO TEIXEIRA LIMA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 505648512; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 17/20010823.

Certifico que, por escritura de 24 de Julho de 2001, exarada a
fl. 125 do livro n.º 127-D do  22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas a
sua firma é Alcino Teixeira Lima � Serralharia Civil, L.da, vai ter
a sua sede na Rua de Miraflores, lote 509, freguesia de São João da
Talha, concelho de Loures.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 10 de Outubro de 2001 21 808-(69)

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: execução de trabalhos em ferro e
alumínios, fabricação de portas, janelas e mobiliário em ferro e alu-
mínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Alcino Teixeira Lima e Maria Eduarda Augusta de Sousa Lima.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será
exercida pelo sócio Alcino Teixeira Lima, que fica desde já nomeado
gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém a
estranhos depende sempre do consentimento da sociedade, sendo
neste caso, reservado ao sócios não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
1 � a) Pelo falecimento do respectivo titular;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra providência cautelar;
d) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
e) Por falência ou insolvência de um sócio;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
2 � A quota será amortizada pelo seu valor nominal.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares até ao mon-
tante de 100 000 euros.

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681882

TRANSPORTES VALADINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 447;
identificação de pessoa colectiva n.º 973402318.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551167

TRANSPORTES MIRANDA & FILHOS � LOGÍSTICA
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503594903.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551116

RVA � EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 432/
20000222; identificação de pessoa colectiva n.º P504615831; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 2/20010822.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5736,18 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma de
5586,54 euros, pertencente ao sócio Vítor José Peixoto de Araújo
e a outra de 149,64 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Inácio
Nunes.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

23 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681424

SALGUEIRO DO LAVRADOR, CAFÉ E SANCK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 736;
identificação de pessoa colectiva n.º 504915215; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010810.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2001, exarada a
fl. 14 do livro n.º 402-H do 13.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe entre Carlos Alberto Saraiva
Lavrador e mulher, Natércia Martins Salgueiro Lavrador, Carlos Ma-
nuel Salgueiro Lavrador e Ruben Filipe Salgueiro Lavrador, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Salgueiro do Lavrador, Café e Snack-
-Bar, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua da Indústria, 29, rés-do-chão, Bairro do
Grilo, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como a criar ou extinguir, em território nacional ou estrangeiro,
agências, filiais, delegações, ou outras formas de representação social.

3.º

O objecto social consiste em café e snack-bar.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo de quem vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � Ficam no entanto desde já nomeados gerentes todos os só-
cios.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

6.º

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

7.º

Os gerentes poderão delegar entre si todos ou parte dos seus
poderes de gerência, e a sociedade poderá nomear mandatário
ou procuradores da mesma para a prática de determinados actos
ou categorias de actos, atribuindo tais poderes através de pro-
curação.
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8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios; porém, a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, ficando os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a
sociedade, em segundo lugar, com o direito de preferência.

9.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Abril de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15680665

SNTP � SOCIEDADE NACIONAL TRABALHOS
PÚBLICOS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 192;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375130; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010824.

Certifico que, por escritura de 25 de Maio de 2001, exarada a
fl. 135 do livro n.º 49-I do 2.º Cartório Notarial de Tomar (secreta-
ria), foi efectuado o seguinte acto de registo:

Aumentado o capital de 400 000$ para 10 024 100$, redenomi-
nado em 50 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 50 000 euros, sendo uma quota de
40 000 euros, do sócio António Pinto Antunes, e uma de 10 000 eu-
ros, da sócia Ermelinda dos Anjos Fernandes Dinis Antunes.

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

Esta certidão está conforme o original.

27 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15648699

BIAINFORTITOS, SERVIÇOS E FORMAÇÃO
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 770;
identificação de pessoa colectiva n.º 505658160; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010824.

Certifico que, por escritura de 24 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 13 do livro n.º 44 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre António Luís Palma Domingues e mulher, Maria João
Gomes Lopes Domingues, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIAINFORTITOS, Serviços e
Formação em Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, lote 6, loja
esquerda, Vale Figueira, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por grosso
de material e equipamentos, consumíveis para informática, presta-
ção de serviços e formação na área da informática.

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
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15678610

FERNANDES & JESUS � COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 738;
identificação de pessoa colectiva n.º 505605210; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/20010810.

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 5 do livro n.º 244 do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre Paulo Gomes Fernandes e Manuel Jesus Pereira Araújo, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandes & Jesus � Cofragens,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Laura Aires, torre 1,
1.º, F, Torres da Bela Vista, em Santo António dos Cavaleiros, fre-
guesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas, subempreitadas em armação de ferro, carpintaria, alvenaria,
subempreitadas de todos os trabalhos de acabamento de construção
civil, cofragens.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí foi delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, por 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 ter sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15678563

TALHO DO MEALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 505703165; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 4/20010821.

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 15 a fl. 16 v.º do livro n.º 245 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Luís Miguel do Rosário Pereira Antunes e mu-
lher, Vanda Lúcia Ferreira dos Reis Restolho Antunes, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho do Mealheiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 79, em
São Julião do Tojal, freguesia de São Julião do Tojal, concelho de
Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em talho � comercialização de
carnes e produtos alimentares.

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
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de
cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, 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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Miguel do Rosá-
rio Pereira 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633985

JOÃO ABADE � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 762;
identificação de pessoa colectiva n.º 505612470; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010821.

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2001, exarada de
fl. 92 a fl. 93 do livro n.º 238 do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe por João Manuel Reigones Abade, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Abade � Reparações de
Automóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Loures, na Avenida das Des-
cobertas, 17, 1.º, direito, freguesia e concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

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, 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.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633993

EMANUEL JOSÉ CARVALHO CELORICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 505678977; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/20010810.

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 20 a fl. 21 do livro n.º 244 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe por Emanuel José Carvalho Celorico, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Emanuel José Carvalho Celori-
co, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Car, Rua J, 59-3,
em Camarate, freguesia de Camarate, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital 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

Esta certidão está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633926

TÁXIS PARREIRA & DINORÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 505624591; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/20010814.

Certifico que, por escritura de 13 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 96 a fl. 97 v.º do livro n.º 42 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre Hermenegildo Manuel Parreira e Dinora da Puri-
ficação Fernandes Martins Parreira, que também usa Dinorá da Pu-
rificação Fernandes Martins Parreira, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Parreira & Dinorá, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
lote C, 1.º, direito, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Hermenegildo Ma-
nuel Parreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633934

AUTO PALMARES � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 505655764; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/20010814.

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 112 a fl. 113 do livro n.º 42 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
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em epígrafe entre Albina Helena dos Santos e marido, Joaquim da
Silva António, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Palmares � Reparações de
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Palmares, Fetais,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em oficina reparação de automó-
veis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633942

MANUEL & GRAÇA � SERVIÇOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 749;
identificação de pessoa colectiva n.º 505629860; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 9/20010814.

Certifico que, por escritura de 14 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 141 a fl. 143 do livro n.º 244 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel & Graça � Serviços de
Electricidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Chão de Santo Amaro,
lote 71, na Portela de Azoia, freguesia de Santa Iria de Azoia, con-
celho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de elec-
tricidade. Comércio a retalho de todo o tipo de material eléctrico e
afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4750 euros, titulada pelo sócio Manuel Nunes Dias,
e outra no valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Graça
Maria Fernandes Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao quíntuplo do ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Nunes Dias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633950

ATAFERRO � ARMAÇÃO DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 757;
identificação de pessoa colectiva n.º 505720523; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 6/20010817.

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 12 a fl. 13 v.º do livro n.º 43 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, foi constituída a sociedade
em epígrafe entre José Roberto Abelha Alves e Manuel Quiteres
Alves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATAFERRO � Armação de
Ferro, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, Bairro da
Castelhana, lote 352, freguesia de São João da Talha, concelho de
Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em armação de ferro na área da
construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633969

J. RUELA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 758/
20010820; identificação de pessoa colectiva n.º P505656051; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por João
Afonso Esteves Ruela, número de identificação fiscal 158865170,
natural da freguesia do Bunheiro, concelho da Murtosa, casado com
Ana Paula Veiga da Costa Porfírio no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Avenida do Estado da Índia, lote 2, 3.º, es-
querdo, Quinta do Património, Sacavém, Loures, titular do bilhete
de identidade n.º 7329460, de 28 de Novembro de 1994, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

Por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipesoal
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Carmo, 12, 4-B,
freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários
de mercadorias e prestação de serviços de reboques.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

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 agrupamento 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.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681785

LAVARTIS, LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 759/
20010820; identificação de pessoa colectiva n.º P505697050; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Dionísio dos Ramos Tomé, número de identificação fiscal
135319412, e mulher, Deolinda de Jesus Mendonça dos Ramos Tomé,
número de identificação fiscal 100150560, casados no regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Santa Maria,
ela da freguesia de São Pedro, ambas do concelho de Óbidos, resi-
dentes na Quinta do Património, lote 19, 10.º, direito, Sacavém,
em Loures, titulares dos bilhetes de identidade, respectivamente
n.os 6543136, de 11 de Setembro de 1992, e 4214457, de 3 de Agosto
de 2001, emitidos pelo Centro de Identificação Civil e Criminal e
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade.

E disseram que entre si constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LAVARTIS, Lavandarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Património, lote
14, rés-do-chão, frente, direito, letra E, freguesia de Sacavém, con-
celho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de lavandarias e
limpeza a seco. Comércio, representação, importação e exportação
de equipamentos para indústria de lavandarias e equipamentos de
escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681793

TRIBUNACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 750/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º P505659794; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Sérgio Manuel Lourenço Martins, número de identificação fis-

cal 189584025, natural da freguesia e concelho de Mora, solteiro,
maior, residente na Rua de Virgílio Martinho, Quinta do Outeiro, 5,
3.º, esquerdo, no Feijó, Almada, portador do bilhete de identidade
n.º 8187478, emitido em 15 de Janeiro de 2001 pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

2.º António Manuel de Jesus Martins, número de identificação
fiscal 126531285, natural da dita freguesia de Mora, casado com
Maria de Jesus Lourenço Moreira Martins sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua da Rainha D. Estefânia, 3, 2.º,
direito, em Odivelas, portador do bilhete de identidade n.º 4932260,
emitido em 4 de Junho de 1999 pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRIBUNACAR � Comércio de
Automóveis e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Loures, na Avenida do Dr.
Carvalho Figueiredo, 18-B, freguesia e concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de veículos automóveis novos e usados, peças e acessóri-
os, barcos e motas de água.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Sérgio Manuel
Lourenço Martins, e outra no valor nominal de 1000 euros, titulada
pelo sócio António Manuel de Jesus Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681459

SERAFIM SILVA � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 764/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º P505666073; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010822.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serafim Silva � Informática,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Mercado, lote 63, em
São João da Talha, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: importação, representação e co-
mércio de equipamentos informáticos e para escritório. Prestação
de serviços de informática, de consultadoria no âmbito empresarial
e serviços de contabilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir, e a um não sócio, a nomear pelo sócio único, com
ou sem remuneração, quando e conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681971

CARVALHO & ROCHA � GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8160;
identificação de pessoa colectiva n.º 502463716; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20010824.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) João António Carvalho;
2) Arlindo de Almeida Rocha,
2500 euros cada.

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

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681963

TRICASH � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 048;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271580; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas das apresentações:
4/20010824 e 4/20010828.

Certifico que, por escritura de 16 de Julho de 2001, exarada a
fl. 68 do livro n.º 283-F do 23.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1) Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Farhat Mohamed Faruq.
Causa: renúncia.
Data: 16 de Julho de 2001.

2) Aumentado o capital de 500 000$ para 1 002 410$, tendo
também sido alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato social, que
passam 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 iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Yasmin Abdul Gafar e
Mohamed Hanif Ismailbhai Memon.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação serão exercidas pelos
sócios, Yasmin Abdul Gafar e Mohamed Hanif Ismailbhai Memon,
já designados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

1 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

2 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos alhei-
os aos negócios sociais, tais como abonações, fianças e letras de
favor.

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

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15682005

SOUSA FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1369 C-4;
identificação de pessoa colectiva n.º 500554277; inscrição n.º 10200,
F-12; número e data da apresentação: 5/20010824.

Certifico que, por escritura de 17 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 117 do livro n.º 169-A do Cartório Notarial de Odivelas, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Agosto de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681777

CONTROLPLUS � CONSULTORIA E SISTEMAS
DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 745;
identificação de pessoa colectiva n.º 504976788; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 5/20010814.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 5/20010814.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º, n.º 1.
Sede: Rua da Primavera, lote 21, rés-do-chão, direito, Bairro da

Figueira, freguesia da Bobadela.

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

Esta certidão está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15680894

CARVALHO & FILHO BOBINAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 788;
identificação de pessoa colectiva n.º 973004100.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961105

SILVA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3808; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501182381.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961067

SOCIEDADE AGRÍCOLA E AGRO PECUÁRIA
HELDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9651; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 972050558.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961148

P. M. V. � SISTEMAS E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 426;
identificação de pessoa colectiva n.º 973351624.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13207148

COSTA & MARVÃO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 974719277.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628949
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NELANA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 997;
identificação de pessoa colectiva n.º 504667947.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13870661

CINCO ESTRELAS � COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 247;
identificação de pessoa colectiva n.º 504746960.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15872017

ARNAUD TRANSITÁRIOS (ILHAS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793615; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 7/20010828.

Certifico que, por escritura de 6 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 7 a fl. 8 do livro n.º 384-L do 20.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital de 12 500 000$ para 13 031 330$, tendo
sido alterado o artigo 4.º, n.º 1, do contrato social, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 65 000 euros, representado por
13 000 acções, do valor nominal de 5 euros cada uma, totalmente
subscrito e realizado em dinheiro e nos bens constantes da escrita
social.

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

Esta certidão está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13875329

METAL AZOIA � CONSTRUTORA METÁLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7003; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501149830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628469

TRANSPORTADORA EUROLOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7720; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502344938.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961075

H. PEDRO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 500132682.

Certifico, que foram depositados os documentos de prestação de
contas relaivos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15638960

JOTAPE � MÁQUINAS � FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 501556680.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13870718

FERMESTRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 445;
identificação de pessoa colectiva n.º P504853830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13550942

LISNOR � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 502755644.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656985

SARIBEL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 787;
identificação de pessoa colectiva n.º P973568461.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656721

VIRGÍLIO PORTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 982;
identificação de pessoa colectiva n.º P973617560.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640698

RESIBRAP � ALTA TECNOLOGIA
EM PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 337;
identificação de pessoa colectiva n.º 503811947.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656829

HIDRONICA � SISTEMAS TÉCNICOS
E HIDROSANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 701;
identificação de pessoa colectiva n.º 502073896.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13550950

CINAVE � COMPANHIA DE INSTRUMENTOS
DE NAVEGAÇÃO AERONÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1179; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500064032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15629317

POPIPAPEL � SOCIEDADE DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4563; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501465987.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13870700

METALÚRGICA LURGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 905; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500192294.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13870696

AUTO TÁXIS ESTRELA DO CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5095; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500457085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628868

LIDERMETAL � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136484.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628892

CARRICAMBI � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4168; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501254625.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628930

LIBEREQUIPA � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 876;
identificação de pessoa colectiva n.º 503136697.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

23 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628906

AMÉRICO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 528; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628876

VIPENGOMA � SOCIEDADE DE ENGOMAGEM
E TRATAMENTO DE ROUPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 503223506.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961091

CASO SNACK E JOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9324; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 971793379.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

22 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961199

TRANSPORTES VICENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8694; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502578777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961083

AZ AUTO ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 902;
identificação de pessoa colectiva n.º 501364528.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14166160

JOSÉ CARLOS NOBRE ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8539; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502552522.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961180
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EXTINLOURES � MATERIAL DE COMBATE
A INCÊNDIO E DE SEGURANÇA MÁQUINAS

E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8210; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502478500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961202

TORBAN � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 503631841.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628701

AUTO TÁXIS ESTRELA DE XABREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504925925.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628850

CONDUTAR � ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4228; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501307869.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629384

FERNANDO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1693; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500351112.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-

vos ao exercício do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15638138

MARDIA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5667; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501695591.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-

vos ao exercício do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681955

RODIBÉRIA � ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 524;
identificação de pessoa colectiva n.º 504304445.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-

vos ao exercício do ano de 2000.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15630021

LOURES PARQUE, EMPRESA MUNICIPAL
DE ESTACIONAMENTO, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505072947.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-

vos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15681831

MÁRIO DE JESUS AUGUSTO � PSIQUIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 912;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372110.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foram depositados os documentos de prestação de contas relati-

vos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 14368064

FERNANDO ALVES ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 432; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500562261.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640671

ANTÓNIO ROSA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 505351099; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20010827.

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2001, exarada de
fl. 45 a fl. 46 do livro n.º 682-A do Cartório Notarial de Loures, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Rosa Antunes, L.da, com sede
na Rua de Agostinho Neto, Vivenda Antónia, Bairro Venceslau, lu-
gar de Catujal, freguesia de Unhos, concelho de Loures.

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

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem, construção e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50
000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 eu-
ros, pertencentes uma ao sócio António Rosa Antunes e outra à
sócia Maria Antónia da Graça Godinho Antunes.
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4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos é suficiente a intervenção de qualquer um dos
gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios ou descendentes, mas a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo sempre direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de ambos os sócios até ao montante global
de 50 000 euros.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
13870246

COSTA & MONTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures.  Matrícula n.º 17 765/
20010823; identificação de pessoa colectiva n.º 502622415; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 2 e 3/20010823.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
5 � Apresentação n.º 2/20010823.
Facto: mudança de sede.
Sede: Rua de Abel Teixeira Pinto, 9, 11 D, Santo António dos

Cavaleiros.

6 � Apresentação n.º 3/20010823.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com a quantia de 780 000$, subscrito e reali-

zado em dinheiro pelos sócios, com a quantia de 260 000$ cada um,
pelo que passa para 1 200 000$.

Sócios e quotas:
1) José Monteiro da Silva, 400 000$;
2) Lívio da Costa Almeida, 400 000$;
3) Manuel Monteiro da Silva, 400 000$.

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

24 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681823

INVESTOP � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 605/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503856223; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010305.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
2500 euros pertencente ao sócio Acácio Augusto Francisco Teixeira
e outra de 2500 euros pertencente à sócia Ana Maria Teixeira Reis
Teixeira.

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

24 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681807

AVISILNOX � EQUIPAMENTOS EM INOX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 727;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372536; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 21/20010816.

Certifico que, por escritura de 2 de Julho de 2001, exarada de fl. 26
a fl. 28 do livro n.º 155-J do 8.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
aumentado o capital de 15 000 000$ para 15 036 150$, tendo sido
alterado o artigo 4.º do contrato social que passa a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social é de 75 000 euros, integralmente realizado, cor-
respondendo à soma de três quotas, uma no valor de 60 000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Rosa Silva e duas quotas iguais no valor
de 7500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Orlando António
dos Santos Duarte de Oliveira e outra ao sócio Jorge Manuel Fer-
nandes Domingues.

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

Esta certidão está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15681025

ELECTRO ZACARIAS & FILHO � REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 755;
identificação de pessoa colectiva n.º 505643952; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 13/20010816.

Certifico que, por escritura de 25 de Julho de 2001, exarada de
fl. 21 a fl. 22 do livro n.º 382-L do 20.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electro Zacarias & Filho �
Reparações Eléctricas Auto, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta do
Corujinho, 41, na localidade e freguesia de Camarate, concelho de
Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparações eléctricas em au-
tomóveis e camions, aferições e montagens de tacógrafos e limita-
dores de velocidade, comércio e instalação de acessórios e sistemas
auto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$)
e corresponde à soma de uma quota de 3500 euros (701 687$),
pertencente ao sócio José Vitorino Gomes Zacarias e outra de
1500 euros (300 723$) pertencente ao sócio João José Alves
Zacarias.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares,
até ao montante global de 50 000 euros, desde que exista o acordo
de ambos os sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam designados gerentes ambos os sócios, José Vitorino
Gomes Zacarias e João José Alves Zacarias.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um dos ge-
rentes ou de um procurador da sociedade com poderes para tal
efeito.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-
berado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir total ou parcialmente em participação nos lucros do exer-
cício da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos só poderá ser feita mediante autorização da sociedade.
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ARTIGO 7.º

É vedado a qualquer dos gerentes assinar em nome da sociedade
qualquer acto ou instrumento alheio aos seus interesses directos, tais
como fianças, avales, abonações, ou similares, sob pena da sua inte-
gral e exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos resultantes a
qualquer tempo.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recepção
dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades ou esta-
belecer prazo mais longo.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
10548157

ARTUR MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1109;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/20010628.

Certifico que por acta n.º 46, de 2 de Junho de 2001, foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado o
artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por am-

bos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: 1) Artur de Miranda Morgado; 2) Maria Judite
dos Santos, 2500 euros cada um.

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

Esta certidão está conforme o orginal.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15633500

FLORES & FLORES, MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 754/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º P505399571; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Flores & Flores, Mediação de
Seguros L.da, com sede na Rua de Teófilo Braga, 14-B, na localida-
de, freguesia e concelho de Loures.

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

3 � A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complemen-
tares, consórcios e associações em participação, além de poder ad-
quirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou dife-
rente objecto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor de
2500 euros, pertencente à sócia Margarida Alexandra Paisana Flo-
res e uma do valor de 2500 euros, pertencente à sócia Aida Maria
Paisana Flores.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambas as sócias, desde já nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a intervenção de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios ou descendentes porém, a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo sempre direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal com voto unânime de todos os sócios até ao montante global de
50 000 euros.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681009

PASTELARIA SNACK � O TOJO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 753/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º P505401029; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20010816.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Lotário Bento Feliciano, contribuinte n.º115377832, residente na
Rua de 25 de Abril, 39, em São Antão do Tojal, vem constituir a
sociedade Pastelaria Snack � O Tojo, Sociedade Unipessoal, L.da,
que se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Snack � O Tojo, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem sede no Largo de Francisco Maria Borges,
8-A, Santo Antão do Tojal, concelho de Loures.

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 e outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café, pastelaria, gelataria,
snack.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integramente reali-
zado em dinheiro, e corresponde ao total da quota do sócio Lotário
Bento Feliciano, titular do bilhete de identidade n.º 218332, contri-
buinte n.º 115377832, casado no regime de comunhão geral de bens,
com Maria da Piedade Pardal Pereira Feliciano, contribuinte
n.º 115377840.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção do sócio gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessação de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade.

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 direitos, mes-
mo antes do seus registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
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actos praticados pela gerência, neste período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15680991

AUTO CATUJAL � MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 744;
identificação de pessoa colectiva n.º 505686449; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20010814.

Certifico que, por escritura de 6 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 54 a fl. 55 do livro n.º 284-F do 23.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre António José
Balbina Pepe e José Calado Pepe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Catujal � Manutenção e Repa-
rações de Veículos, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Armadas,
1, Vivenda Calma, Catujal, freguesia de Unhos, concelho de Loures.

2 � A sua sede pode ser transferida dentro do concelho ou para
outro limítrofe, por deliberação da gerência e ainda criar e encerrar
filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas locais de repre-
sentação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na manutenção e reparação de veículos
automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por escrito com a antece-
dência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15653889

TRANSPORTES ELISABETE & ROGÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 283/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503472506; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 3/20010820.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Apresentação n.º 2/20010820 of. � Averbamento n.º 1.
Facto: cessação de funções dos gerentes Rogério Ramos da Silva e

Elisabete Mendes Antunes da Silva, por renúncia, a partir de 22 de
Maio de 2001.

E foram alterados os artigos 3.º e 4.º do pacto que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 42 500 eu-

ros, pertencente ao sócio Hélder José Martins Pereira, e outra de
7500 euros, pertencente ao sócio José Carlos Machado Bastos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Hélder José
Martins Pereira, desde já designado gerente, e da não sócia Georgina
Sofia Barata Gonçalves, solteira, maior, residente na Rua do Alvajar,
Vivenda Gonçalves, Ramada, Odivelas, ficando a sociedade obrigada
com a assinatura de um gerente.

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

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681475

PRODUTOS FARMACÊUTICOS BIOTTI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7474/
520805; identificação de pessoa colectiva n.º 500223025; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 6/20010820.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
20 � Apresentação n.º 6/20010820.
Facto: nomeação de gerentes.
Gerentes: Jonh Joseph Ahern, Marie Anne Ricci Ahern e William

Ahern.
Período: 2001-2003.
Data da deliberação: 31 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15681505

ORTOFISIS � RECUPERAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503173797; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/20010817.

Certifico que, por escritura de 23 de Julho de 2001, exarada de
fl. 141 a fl. 142 do livro n.º 229-F do 2.º Cartório Notarial de Vila
Franca de Xira, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Julho de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15679322

UNIFIRME � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5067;
identificação de pessoa colectiva n.º 500753725; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/20010817.

Certifico que, por acta n.º 37, de 30 de Abril de 2001, foi aumen-
tado o capital de 15 000 000$ para 15 036 150$, tendo sido alte-
rado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redac-
ção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 36 150$, por incorporação de reservas

legais, subscrito pelos sócios, sendo 11 086$ pelo sócio Américo
Alfredo Pinto Varela, 8917$ por cada um dos sócios Rogério Lúcio
Pereira Urbano e Ricardo Gil Correia Varela e 7230$ pelo sócio
Jorge Rodrigues Barroso, pelo que passa para 15 036 150$ (75
000 euros).

Sócios e quotas: Américo Alfredo Pinto Varela-23 000 euros,
Rogério Lúcio Pereira Urbano-18 500 euros, Ricardo Gil Correia
Varela-18 500 euros e Jorge Rodrigues Barroso-15 000 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15681033
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EXTINLIMPA � MANUTENÇÃO E VENDA
DE EXTINTORES E SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 772;
identificação de pessoa colectiva n.º 504506366; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/20010827.

Certifico que, por escritura de 21 de Agosto de 2001, exarada de
fl. 69 a fl. 70 do livro n.º 214-I do 16.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EXTINLIMPA � Manutenção e Venda
de Extintores e Serviços de Limpeza, L.da, e tem a sua sede na Rua
do General Humberto Delgado, 1, Manjoeira, freguesia de Santo
Antão do Tojal, concelho de Loures.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas delegações e filiais em qualquer outro pon-
to do País.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, manutenção e repara-
ção de equipamentos de segurança, extintores e serviços de limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias, Célia Aly Ismail e Maria do Céu Silva Oliveira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por ambas as sócias Célia
Aly Ismail e Maria do Céu Silva Oliveira, desde já nomeadas ge-
rentes.

§ 1.º As gerentes serão remuneradas ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ 2.º Para a sociedade se considerar validamente vinculada é ne-
cessária a assinatura das duas gerentes.

§ 3.º Fica vedado às gerentes obrigar a sociedade em todos os actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras
de favor, avales, abonações ou outras semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que seja dada em
penhor, arrestada, ou ainda, no caso de falência do seu titular.

ARTIGO 6.º

As amortizações previstas no artigo anterior, serão feitas pelo
valor que resultar do último balanço aprovado, sem qualquer correc-
ção dos seus elementos activos ou passivos.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios de-
pendendo, em relação a terceiros, do consentimento da sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15630048

LUSOMOZ � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 504441108.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15545954

J. NEVES FERREIRA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 505650649; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 8/20010828.

Certifico que, por título particular de 28 de Agosto de 2001, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Neves Ferreira � Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Joaquim Fernandes, 7,
3.º, esquerdo, Fanqueiro, Loures, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, o comércio de materiais de cons-
trução civil e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente ao sócio Jorge Humberto
Neves Ferreira.

2 � O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.

Esta certidão está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15630331

GRAU 18 � AQUECIMENTO CENTRAL, AR CONDI-
CIONADO, PAVIMENTOS DE MADEIRA E FLUTUAN-
TES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 505641623; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/20010810.

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2001, exarada de
fl. 75 v.º a fl. 77 do livro n.º 224-F do 12.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Grau 18 � Aquecimento Central, Ar
Condicionado, Pavimentos de Madeira e Flutuantes, L.da e tem a
sua sede na Rua de Maria Lamas, lote 20, 1.º, Bairro das Courelas,
freguesia de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures, podendo a ge-
rência deslocar a sede, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em aquecimento central, ar condiciona-
do e outras actividades de acabamento de pavimentos de madeira e
flutuantes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2500 euros,
do sócio Jorge Constantino Mendes Sapatinha e uma de 2500 euros,
do sócio Francisco Manuel de Oliveira Duarte Pilar.

ARTIGO 4.º

Depende de autorização da sociedade a cessão do quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já no-
meados gerentes.
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§ 1.º A sociedade fica obrigada com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes ou com a assinatura de um mandatário da sociedade, consti-
tuído para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

§ 2.º A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos aos
seus negócios sociais, designadamente na prestação de fianças, ava-
les e letras de favor.

ARTIGO 6.º

A remuneração dos gerentes, havendo-a, pode consistir, no todo
ou em parte, na participação dos lucros da sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15680649

AUTO RODOVIÁRIA IDEAL DE LOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 948; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500037590.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13063332

AUTO TÁXIS IDEAL MURTALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 928; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500560838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13203770

AUTO TÁXIS MIRA LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 871; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500532753.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13063162

ORGANIZAÇÕES BETI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 254.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628680

PESTANA FERREIRA & PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 61; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500724032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14458217

ROSA REIS � PUBLICIDADE E MEIOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 751/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º P505553309; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010816.

Certifico que foi constituída a Sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Antónia Rosa Peixeiro Reis, divorciada, natural da freguesia de
Albernoa, concelho de Beja, residente na Rua do Norte, lote 73, 2.º,
Bairro da Bela Vista, Bobadela, Loures, contribuinte fiscal
n.º 184966213.

Verifiquei a sua identidade em face do bilhete de identidade
n.º 2358717, de 8 de Junho de 1994, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Reis � Publicidade e Meios,
Sociedade Unipessoal, L.da que vai ter a sua sede na Rua do Infante
Sagres, lota 14, loja direita, Bairro da Fraternidade, na freguesia de
São João da Talha, concelho de Loures.

§ único. A gerência da sociedade pode, por simples deliberação,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a publicidade e meios.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, sendo ela Antónia Rosa Peixeiro Reis a única sócia
e titular da totalidade do capital.

§ único. A sócia pode efectuar prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada, se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pela úni-
ca sócia Antónia Rosa Peixeiro Reis que desde já fica nomeada
gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura da gerente nomeada.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Aldina Martins Vitorino.
15639975

TRACTORFLORA � PLANEAMENTO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 742;
identificação de pessoa colectiva n.º 505492202; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/20010813.

Certifico que, por escritura de 5 de Junho de 2001, exarada de
fl. 73 v.º a fl 75 v.º do livro n.º 90-E do Cartório Notarial de Alco-
baça, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRACTORFLORA � Planeamento
de Espaços Verdes, L.da e tem a sua sede na Rua do Casal do Gregó-
rio Fanqueiro, na freguesia e concelho de Loures.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como serem criadas agências, dele-
gações, sucursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de
representação social em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de jardinagem e planeamento
de espaços verdes, construção de lancis, valetas, aquedutos, calçadas
e obras similares, aluguer de maquinaria e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e correspondente à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Marques Rodrigues e Henrique José Santos Neves
da Rosa Lopes.
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ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, ficam a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral ficando, todavia, desde já nomeado
gerente António Marques Rodrigues, já identificado.

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

No caso de a assembleia geral deliberar pela remuneração da ge-
rência, poderá a mesma consistir, total ou parcialmente, numa par-
ticipação dos lucros da sociedade.

§ único. Incluem-se nos poderes de gerência a compra e ou venda
de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante global correspondente a 20 vezes o capital social, exis-
tente à data da deliberação e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte a estranhos
depende do consentimento da sociedade gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de preferên-
cia.

ARTIGO 7.º

As quotas de sócio falecido, transmitem-se aos seus sucessores,
desde que a sociedade não opte pela sua amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento dos
seus titulares, nos seguintes casos:

1) Por interdição, inabilitação, dissolução, falência ou insolvên-
cia do seu titular;

2) Quando for arrestada, penhorada ou por qualquer outra forma
sujeita a procedimento judicial, fiscal ou administrativo; e

3) Pela verificação de anúncio da venda adjudicação em execução
judicial.

§ único. É atribuída à quota a amortizar ou a adquirir o valor
constante do último balanço aprovado, salvo outro acordo entre as
partes.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias, excepto nos casos em que a lei prescreva prazos ou for-
malidades especiais.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do a gerência desde já autorizada, designadamente a adquirir quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e quais-
quer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a li-
quidação de despesas com a sua constituição e registo, despesas estas
que a sociedade desde já assume.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15680878

ANYKEY � SISTEMAS E EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405121; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/20010813.

Certifico que, por escritura de 2 de Abril de 2001, exarada de fl. 92
a fl. 93 v.º do livro n.º 263-I do 15.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anykey� Sistemas e Equipa-
mento Informático, L.da e tem a sua sede na Rua de Salgueiro Maia,

Centro Comercial Flamingos, loja 26, freguesia de Santo António
dos Cavaleiros, concelho de Loures.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de computadores, impresso-
ras, scaners, monitores e produtos afins. Venda e instalação de sof-
tware. Instalação e programação de redes de computadores, assistência
técnica ao equipamento referido, venda e instalação de consumíveis
informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Ricardo Nogueira Nunes e José Armando Rebelo Nunes.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, porém em relação a terceiros, fica dependente do con-
sentimento expresso e prévio da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Ricardo Nogueira Nunes e José Armando Rebelo Nunes, desde já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-

tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
abonações, letras de favor, ou outras responsabilidades semelhantes.

ARTIGO 6.º

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

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

execução, providência cautelar, ou por qualquer forma sujeita a ar-
rematação ou adjudicação por decisão de qualquer tribunal judicial e
a falta de cumprimento da obrigação de prestações suplementares;

c) Por interdição e insolvência do respectivo titular;
d) Se um sócio passar a ter interesses, por si, ou interposta pes-

soa, em qualquer outra empresa não associada que se dedique ao
mesmo ramo de actividade, salvo se obtiver expressamente a auto-
rização da sociedade.

2 � A amortização efectuar-se-á pelo valor que da quota resultar
do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até o triplo do valor do capital social, na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de carta registada, diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15680800

EURORÁPIDO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538108; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
6 e 7/20010813.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: José António Duarte Mirradinho.
Causa: destituição.
Data: 30 de Julho de 2001.
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Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Luís Fernando Ramos Batista, casado, Rua do Maestro

Lopes Graça, 4, rés-do-chão, direiro, Prior Velho.
Data da deliberação: 30 de Julho de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
15680789

ANTÓNIO ALBERTO GIL DOS SANTOS
(UNIPESSOAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 675;
identificação de pessoa colectiva n.º 505504170; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20010725.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por António
Alberto Gil dos Santos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a denominação António Alberto Gil dos Santos
(Unipessoal), L.da e tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 2-D,
Bobadela, LRS, concelho de Loures.

2.ª

A sociedade tem por objecto a actividade de ourivesaria e relo-
joaria.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro pelo sócio
único António Alberto Gil dos Santos, é de 5000 euros.

4.ª

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será exercida pelo
sócio único, António Alberto Gil dos Santos, com cuja intervenção
a sociedade se considerará obrigada.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15647374

GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1685; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500358656.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13896008

AUTO PEÇAS DE SACAVÉM � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4849; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501476652.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 12607355

CHITAS E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4506; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501397019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 12607282

MATEUS & CAMILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 277;
identificação de pessoa colectiva n.º 973311720.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656489

CARROÇARIAS DALROTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 278;
identificação de pessoa colectiva n.º 973329920.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961156

CENTRO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DA QUINTA NOVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 891;
identificação de pessoa colectiva n.º 503653624.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961172

FARIA, FARIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 504446452.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961113

RASO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 974746207.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961210

TRANSARDAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 974767220.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961059

RUI FRANCO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 973887842.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 14961229
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TÁXIS DIAS & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 504734237.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13069152

AUTO TÁXIS LAMEIRAS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 504728300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13069144

TÁXIS LOURENÇO & NAVARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 500454019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13203665

SOTOJAL � SOCIEDADE DE MONTAGENS E ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8816; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P971645094.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15628477

ANTÓNIO VICENTE DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7785; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531366.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13071696

ALASCA MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6358.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 12607380

SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS PROGRESSO
DE VIALONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5476; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500690359.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13872206

AMARAL & VERÍSSIMO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 748;
identificação de pessoa colectiva n.º 504465309.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640973

VIAQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 502773251.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551051

FARMÉDICA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 974715590.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551205

RIBA & CASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 869;
identificação de pessoa colectiva n.º 974705144.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968762

F. DUARTE FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 746;
identificação de pessoa colectiva n.º 974578428.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551078

PROTIR � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 101;
identificação de pessoa colectiva n.º 974161209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício dos anos de 1999 e 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629376

TIPOLAINA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 053;
identificação de pessoa colectiva n.º 974196886.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640876
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O PICA PAU � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 973786922.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968770

CRISTALDATA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503731285.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 11395400

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO ZELIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 375;
identificação de pessoa colectiva n.º 972854835.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640930

J. MATOS � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 503336475.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968096

JESUS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 905;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372579.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640779

BANAFARA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 973044004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968754

LUZJAL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 505056054.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551191

CHM � COMPRA E VENDAS DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 069;
identificação de pessoa colectiva n.º 974720267.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968819

DULCE GUILHOTO & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 543;
identificação de pessoa colectiva n.º 504808125.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551248

ALL COMPUTING � SISTEMAS INFORMÁTICOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 286;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551230

IMESIF � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504790544.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15630420

AUTO TÁXI BARRA VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 875;
identificação de pessoa colectiva n.º 504413643.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551060

ARNAUD TRANSITÁRIOS (ILHAS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 855;
identificação de pessoa colectiva n.º 501793615.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15628132

BOMOR � INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
E MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7241; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501925589.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14926350
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BICA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502267895.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629368

FRUTUOSO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7543; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502272872.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968789

LITINO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8145; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502468955.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551175

CELISCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8395; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502541440.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640906

LUSOFIXE � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8466; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 971333831.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629414

MÓVEIS PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8676; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502573520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640892

VICTOR LUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8914; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 971668035.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968800

TRANSPORTES SANTOS & CRISPINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9479; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502297883.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551108

VERDE ÓASIS � LANCHONETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9764; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 972099115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968738

FRIAS � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 503046507.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 14968746

FERNANDO ALVES JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503046183.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15641007

ARTUR LOPES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 775;
identificação de pessoa colectiva n.º 972558950.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640850

VAZ & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503390194.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551159

ROMANO & DUTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 364;
identificação de pessoa colectiva n.º 972829520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640965
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SANTOS & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2992; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500780650.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640990

VINLAND � SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS
DE MANUEL C. DOS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551272

ELECTRO IDEAL DO PRIOR VELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1579; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500344604.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640914

CARVALHO & SUTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1261; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500503460.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640922

NETO, FERREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 424; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500844003.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551132

EUROVOLT � EMPRESA TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4618; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501405690.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551043

REDONDO, FERNANDES E REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4730; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501434232.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 12035890

CENEU � CENTRO NEUROFISIOLÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4646.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551086

ROSELLÓ � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5400; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501565710.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629406

SOUSA, DIAS & PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5591; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501641580.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640981

MARBRIL � SOCIEDADE DE MARMORITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6918.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15629422

TRANSPORTES JOSÉ RODRIGUES PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6381; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500507678.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 13551183

JESUS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501941541.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

27 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 15640884

RESTAURANTE O BAIXINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 163;
identificação de pessoa colectiva n.º P972089241.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640736

CONFECÇÕES LIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7299; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502185708.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15641430

LOURENÇO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6964; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502074345.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15641457

CARLOS LOPES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5820; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501713840.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15641481

DALCINDA & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4007; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501250425.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15656608

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3100; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500824380.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 13551035

SILVA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1864; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500410542.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640680

CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1136; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500868310.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640728

PINA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1189; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500553971.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria
da Silva Migueis de Andrade Cardoso Gonçalves. 15640701

IMPORCAFÉ � COMÉRCIO E TORREFACÇÃO
DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 743;
identificação de pessoa colectiva n.º 505619393; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 18/20010813.

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2001, exarada a
fl. 145 do livro n.º 237 do Cartório Notarial de Centro de Formali-
dades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre Luís Pereira Esteves, José Eduardo Farias Lopes, Rui
Gilberto da Silva Simões, António Manuel da Silva Simões e Alfredo
Antão Antunes da Silva, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMPORCAFÉ � Comércio e
Torrefacção de Café, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comandante Ramiro
Correia, lote 97, rés-do-chão, lugar e freguesia de Unhos, concelho
de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, tor-
refacção, comercialização de cafés e sucedâneos e produtos alimen-
tares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais
do valor nominal de 10 000 euros cada uma, e uma de cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís Pereira
Esteves e José Eduardo Farias Lopes.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
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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 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.

Esta certidão está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Sal-
gueira Vaz. 15678580

LOURINHÃ

LOURICASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 502587148; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 1/20010629.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 4 500 000$ para 10 224 582$ (51 000 euros), após o re-
forço da quantia de 5 724 582$, realizada por novas entradas em
dinheiro, por todos os sócios: Carlos Manuel Ribeiro Leitão e João
Carlos Guilherme Leitão, com o valor de 1 908 194$ cada um, e o
sócio Sérgio Paulo Guilherme Leitão com duas entradas, com os
valores 101 770$ e 1 806 424$, em consequência, foi alterado o
artigo 3.º do contrato e também os artigos 1.º e 2.º, os quais ficaram
com a seguinte nova redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOURICASA � Sociedade de
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua das Pedras Altas, 17,
lugar de Cezaredas, freguesia de Reguengo Grande, concelho da
Lourinhã.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a Sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

2.º

1 � A Sociedade tem por objecto: construção civil e empreita-
das; compra e venda de imóveis e revenda dos mesmos; compra e
venda de materiais de construção; reparações de exteriores e interi-
ores em imóveis; instalações de água, electricidade e gás; outras ins-
talações.

3.º

1 � O capital social é de 51 000 euros, dividido em quatro quo-
tas, duas do valor nominal de 17 000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Carlos Manuel Ribeiro Leitão e João Carlos
Guilherme Leitão, uma do valor nominal de 906 euros e 67 cênti-
mos (como bem próprio), outra do valor nominal de 16 093 euros
e 33 cêntimos (como bem comum), ambas pertencentes ao sócio
Sérgio Paulo Guilherme Leitão.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
150 000 euros.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323060

VITORINO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 502080477; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 4,
of. e 5/20010720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente Daniel Mendes Vitorino, casado.
Causa: renúncia.
Data: 12 de Julho de 2001;
Aumento de capital de 2 000 000$ para 3 007 230$ (15 000 eu-

ros), após o reforço da importância de 1 007 230$, inteiramente
realizada em dinheiro e subscrita em partes iguais, por ambos os
sócios: Henrique Filipe Gomes e Maria Ivone da Conceição Alexan-
dre Gomes, em consequência do referido aumento de capital foi al-
terado o artigo 3.º do contrato e também o n.º 4 do artigo 5.º, os
quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 15 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 7500 euros, uma de cada
sócio.

ARTIGO 5.º

4 � Continua gerente o sócio Henrique Filipe Gomes, sendo a sócia
Maria Ivone da Conceição Alexandre Gomes nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323079

PORTO
BAIÃO

JOSÉ ALBERTO MONTEIRO DA COSTA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 389/010726;
inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 2/010726 e 4/
010821.

Certifico que entre José Alberto Monteiro da Costa, casado com
Maria da Conceição Fonseca Costa na comunhão de adquiridos, e
Maria da Conceição Fonseca Costa, casada com José Alberto Mon-
teiro da Costa na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

1.º

A sociedade adopta a firma José Alberto Monteiro da Costa &
Esposa, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Mosteirô, da freguesia
de Ribadouro, do concelho de Baião.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítro-
fes, podendo criar sucursais e filiais, agências ou qualquer outra for-
ma local de representação, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carnes e seus
derivados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$) e está dividido duas quotas, iguais, com o
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Alberto Monteiro da Costa e Maria da Conceição Fonse-
ca Costa.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação unânime
em assembleia geral, até ao montante global de 10 vezes o capital
social.
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4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade ilimitada, bem como participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, ficam afectas a sócios ou não sócios.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
praticar qualquer um dos actos previstos na alínea c) do n.º 2 do
artigo 246.º do Código das Sociedades Comerciais.

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Alberto Mon-
teiro da Costa.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, seja a tí-
tulo oneroso ou gratuito, depende do expresso e prévio consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo, do direito de preferência na respectiva aquisi-
ção.

7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios a sociedade poderá amor-
tizar quotas dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio ou se a quota for penhorada, arrestada;

sujeita a qualquer procedimento cautelar, ou por qualquer forma sub-
traída ao poder de disposição do respectivo titular ou venha por
qualquer forma a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação
judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar perante ela,
eficaz;

d) Quando por divórcio ou separação de bens de qualquer sócio, a
respectiva quota não fique a pertencer por inteiro ao seu titular inicial;

e) Por falecimento, interdição ou inabilitação do seu titular.

8.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já a sua gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurí-
dicos em nome da mesma.

Conferi. Está conforme o original.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, Rui Mário Ribeiro Ramalho. 11083379

CONFECÇÕES MIRADOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 405/010816;
inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 6/010816 e 2/
010822.

Certifico que entre Alexandre Carlos Monteiro, casado com Eva
Queirós da Fonseca Monteiro na comunhão de adquiridos, e Eva
Queirós da Fonseca Monteiro, casada com Alexandre Carlos Mon-
teiro na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Miradouro, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Miradouro, freguesia de Ancede, conce-
lho de Baião.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário
em série.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada,

pertencentes uma a cada um dos sócios, Alexandre Carlos Monteiro
e Eva Queirós da Fonseca Monteiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

Na cessão onerosa de quotas, total ou parcial, os sócios não ce-
dentes gozam sempre do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular, caso em que poderá a

amortização ser parcial;
b) No caso de a quota ser objecto de penhora, arresto, ou qual-

quer outra medida judicial que implique a sua apreensão e ou virtual
alienação compulsiva;

c) No caso de falecimento, interdição, dissolução, falência ou
insolvência do sócio titular;

d) No caso de algum sócio utilizar para fins estranhos à sociedade
e com prejuízo desta ou de algum sócio as informações que tiver
obtido através do direito de informação que lhe assiste.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos, os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação aos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender ou onerar veículos automóveis, assim como,

comprar, vender ou onerar bens imóveis;
b) Outorgar contratos de locação financeira respeitantes a viatu-

ras, máquinas, maquinismos e equipamentos;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos.
ARTIGO 7.º

As assembleias gerais quando a lei não prescrever outras formali-
dades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferi. Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, Rui Mário Ribeiro Ramalho. 11083450

MAIA

TRANSPORTES DE MERCADORIAS ANTÓNIO
CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 529/
930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502990651.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851320

VONEPA � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 227/
671024; identificação de pessoa colectiva n.º 500301590.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851311
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A. C. PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 608/
450623; identificação de pessoa colectiva n.º 500000603.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851290

PRESS RELEASE � ASSESSORIA
CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 995/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504597256.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851281

POLIPIPE � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 101/
20000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504971883.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851273

MAINUNES � COMERCIALIZAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 841/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505132632.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851265

CLIVAM � CLÍNICA VETERINÁRIA DO ALTO
DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 155/
991116; identificação de pessoa colectiva n.º 504544365.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851257

QUINTA DOS CÓNEGOS � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9090/971204;
identificação de pessoa colectiva n.º 502698543; data do depósi-
to: 20010627.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 12657581

COMBOSOLI � COMBUSTÍVEIS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3601/
930805; identificação de pessoa colectiva n.º 502700734; data do
depósito: 20010627.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851168

CM � CLÍNICA MAIA � GESTÃO DE PROJECTOS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 186/
900926; identificação de pessoa colectiva n.º 502420235.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 12710881

GONÇALVES & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 973/
780722.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845281

OURIVESARIA MAIATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 972/
640728; identificação de pessoa colectiva n.º 500555176.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845290

CASTELGRAFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 767/880203.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845303
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MAIAVAPOR � EMPRESA DE INSTALAÇÃO DE VAPOR
E METALURGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 982/
220290; identificação de pessoa colectiva n.º 502288310.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845311

ANTÓNIO FERNANDES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1615/911227;
identificação de pessoa colectiva n.º 502663316.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845320

CORPO SOLAR � CENTRO DE BRONZEAMENTO
E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 654/
20010108; identificação de pessoa colectiva n.º 505089092.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845338

ROMAIGIL � ELECTRODOMÉSTICOS, MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5137/
941121; identificação de pessoa colectiva n.º 503301981.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845346

SERAFIM DE OLIVEIRA RIBEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 310/
841205; data do depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11622245

JAIME PAIAS � SERVIÇOS E TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8489/970618;
identificação de pessoa colectiva n.º 503971057; data do depósi-
to: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820173

SOARES, GONÇALVES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 861/
881207; identificação de pessoa colectiva n.º 502072881; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820165

VERACA � INDÚSTRIA TÊXTIL DE VERMOIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 18 798/
700622; identificação de pessoa colectiva n.º 500296774; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820157

MECINOR � METALÚRGICA CIVIL E CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 029/
780809; identificação de pessoa colectiva n.º 500784051; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820181

CIDADELA � LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 881/
881214; identificação de pessoa colectiva n.º 502077433; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820149

EDUARDO LIMA E COMPANHIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 388/
880804; identificação de pessoa colectiva n.º 500017856; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820130
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TRANS TBB � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 420/
000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504706373; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820122

RODRIGUES RODRIGUES & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 41 196/
860417; identificação de pessoa colectiva n.º 501658882; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820114

FERNANDES E RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 14 559/
600929; identificação de pessoa colectiva n.º 500350477; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820106

TÁXIS CENTRAL DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 653/
680801; identificação de pessoa colectiva n.º 500555133; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15820092

IMOBARCA � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7930/970117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503815349.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845354

MUNDINOX � FABRICO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6339/951011.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845362

ELECTRO ROMANI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 545/910305;
identificação de pessoa colectiva n.º 502511265.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845370

ARTADORNO � DECORAÇÃO E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7559/
961007; identificação de pessoa colectiva n.º 503733164.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845125

ESTANHOS GRÃO-MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 575/920903;
identificação de pessoa colectiva n.º 502828978.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845133

TÁXIS JESICAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 818/
990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504402056.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845141

TÁXIS PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4208/
940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503150860.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845150
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PROMESSA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2945/930215;
identificação de pessoa colectiva n.º 502979399.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 12710954

PROSA � PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 597/
20000330; identificação de pessoa colectiva n.º 502604808.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 12710890

INSTRUNORTE � MÁQUINAS E TECNOLOGIA
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 805/910509;
identificação de pessoa colectiva n.º 502541954.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845168

ENERGEST � ENGENHARIA EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES TÉRMICAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 43 713/
870423; identificação de pessoa colectiva n.º 501816070.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845176

EZOBIT � PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 392/
990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504749358.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845184

CONFEITARIA MOSTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4704/940707;
identificação de pessoa colectiva n.º 503229016.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845192

TRANS � BRETANHA � TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8151/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503851604.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845206

MUPO � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4022/931229;
identificação de pessoa colectiva n.º 503114260.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845214

NEVES, FERREIRA & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 642/
20001003; identificação de pessoa colectiva n.º 505131099.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845222

AUTO PEÇAS LIMA, MENDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 691/
20010123; identificação de pessoa colectiva n.º 505161125.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845230

VÍTOR PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7057/960507;
identificação de pessoa colectiva n.º 503642266.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845249
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CORPO � CONSTRUÇÃO E ARQUITECTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 127/
20000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504889362.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845257

CARLOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 062/
850719; identificação de pessoa colectiva n.º 501531343.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845265

PINTO DE ALMEIDA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 143/
850812.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845273

DIGITRAD � TRADUÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9089/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504041428.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845389

ROPICO � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1046/
910724; identificação de pessoa colectiva n.º 502595945.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845397

LASER BUILD � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 53 529/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503982687.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845419

IMO XXI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2166/
920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502758120.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845427

TRAPIN � REVESTIMENTO E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7756/
961126; identificação de pessoa colectiva n.º 503774197.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845435

MAIAQUATRO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5513/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503375950.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845443

ORGECO � ORGANIZAÇÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 588/
851209; identificação de pessoa colectiva n.º 501580042.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845451

SUCRISTECTO � SERVIÇOS DE ISOLAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 127/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504202499.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela apresentação 4/20010824 � inscrição n.º 3 � alteração do
contrato com reforço e redenominação:

Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$ em dinheiro,

subscrito por ambos os sócios na proporção das respectivas quo-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 235 � 10 de Outubro de 2001 21 808-(99)

tas e a acrescer a estas, ficando aquele artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor de
3000 euros, pertencente ao sócio José Augusto Guedes da Silva, e
outra quota do valor nominal de 2000 euros, pertencente à socia
Maria da Conceição Rodrigues Garcia da Silva.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15805883

MANUEL DOS SANTOS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6765/960212;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601560.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845460

TÁXIS TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 470/
20000822; identificação de pessoa colectiva n.º 505114011.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15845478

MAIASELVE � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6031/950712;
identificação de pessoa colectiva n.º 503468266.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15820475

ESTAÇÃO GRÁFICA � DESIGN E COMUNICAÇÃO
VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 634/
990719; identificação de pessoa colectiva n.º 504585703.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15820467

PEDRO & REBELO ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8221/970408;
identificação de pessoa colectiva n.º 503872172.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15820459

ORLANDO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8744/970909;
identificação de pessoa colectiva n.º 503962864.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15820432

MOFERMIL � MOLDES E FERRAMENTAS
DE MILHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7395/960814;
identificação de pessoa colectiva n.º 503104857.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 10189122

FERNANDO DIAS FERREIRA � CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7045/960502;
identificação de pessoa colectiva n.º 503641782.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15820424

BORDADOS PRATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4553/940530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503210528.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851192

TANCARTRANS � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4619/940616;
identificação de pessoa colectiva n.º 503221520.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15844005
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BICA À BICA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 637/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504296078.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15843980

SOUSA MOREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2063/920406;
identificação de pessoa colectiva n.º 502738251.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845117

MARGARIDA & LUÍS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4844/940811;
identificação de pessoa colectiva n.º 503247910.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845109

S2G � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7586/961014;
identificação de pessoa colectiva n.º 503742210.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845095

CAVES DO LIDADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5462/950216;
identificação de pessoa colectiva n.º 503372374.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845087

A. J. CAMPOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35/901024;
identificação de pessoa colectiva n.º 502435089.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845079

CORREIA & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 35 419/
810901; identificação de pessoa colectiva n.º 501172238; data do
depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851150

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO MOREIRA & ARLINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6942/
960327; data do depósito: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851141

BATISTA CRUZ & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2221/940523;
identificação de pessoa colectiva n.º 503206032; data do depósi-
to: 20010627.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 12656763

D. R. O � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 222/
980806; data do depósito: 20010626.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851125

LIGHT.3 SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 631/
20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505140977; data do
depósito: 20010626.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851109

TELHEIRA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 387/
620405; identificação de pessoa colectiva n.º 500521387; data do
depósito: 20010626.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851095

NAIMET � PROCESSOS QUÍMICOS
E AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 327/
990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504410504.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851338

RESTAURANTE O FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8890/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 504009133.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15843998

AUTO CENTRAL DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 711/
680904; identificação de pessoa colectiva n.º 500564159.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15843971

TÁXIS CLIDIO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 787/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504884352.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15843963

CORREIA & RUTILLI � MODA SERVICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 261/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504728776.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15843955

LEONEL CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 703/
860106; identificação de pessoa colectiva n.º 501630066.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845060

IRGAC � INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS
E AQUECIMENTO CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3778/
931014; identificação de pessoa colectiva n.º 503070530.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845052

SANTOS & PINHEIRO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS REFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7148/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503679950.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845044

PAPELARIA PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7992/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503838829.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845036

CONSTRUÇÕES CAR VEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 294/870605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501835725.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845028

MAIACOR � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 454/
890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502133449.
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Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15845010

JOAQUIM FARIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 974/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 503410829.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851362

ABEL FERNANDES � PROJECTOS
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 381/910124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502486554.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851354

MAITEL � REDES E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6525/951205;
identificação de pessoa colectiva n.º 503542210.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851346

TRÊS LETRAS BEM NUAS � PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 781/
20001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505130700.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851249

HAMILTON & JOSÉ PRATA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 291/
980819; identificação de pessoa colectiva n.º 504253875.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851230

VESTUÁRIOS PRATAS � CONFECÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO E EXPORTAÇÃO

DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 784/
850514; identificação de pessoa colectiva n.º 501494600.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851222

PINTO & MENESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9096/971205;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040375.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851214

PÃO QUENTE � CONFEITARIA CAFETARIA MANJAR
CELESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5871/950526;
identificação de pessoa colectiva n.º 503437956.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro Da-
vid Ferreira. 15851206

HIPERTALHO CENTRAL DA MAIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 167/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505370554; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010821.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Hipertalho Central da Maia, Uni-
pessoal, L.da, com sede na Rua de Augusto Simões, 1398, freguesia e
concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fili-
ais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carnes e aves e
produtos de charcutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.
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ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

24 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15850935

VISITA FORUM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 166/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505585324; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/20010821.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Visita Forum � Sociedade de
Construções, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Domingos Costa Aroso, 77, rés-
-do-chão, direito, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

3 � 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 actividades de terraplenagens, sane-
amentos, obras públicas e construção civil; promoção imobiliária,
construção para venda, prestação de serviços de apoio à construção
civil, nomeadamente nas áreas de serralharia, revestimentos de pa-
vimentos e paredes, canalizações, pintura e instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
1800 euros, pertencente ao sócio Rogério dos Santos Alves, outra
do valor nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio Sérgio Paulo
Soares Alves, e ainda outra do valor nominal de 1500 euros, per-
tencente ao sócio José Lucas Moura Oliveira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem aos sócios
Rogério Santos Alves e Sérgio Paulo Soares Alves, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente Rogério dos Santos Alves ou a
assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Para os actos de mero expediente, incluindo a emissão de
cheques, basta a assinatura de qualquer gerente.

4 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

24 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15850927

NAPVEN � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 443/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 504915720.

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

Pela apresentação n.º 1/20010824 � inscrição n.º 2.
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração: presidente, António Rodrigues Fer-

reira, casado, residente no Complexo Habitacional de Bragadela,
bloco 4, 4.º, A, Avenida das Portas do Minho, Ribeirão, Vila Nova
de Famalicão; administrador-delegado, Alexandre Manuel Marques
Ferreira Rodrigues, casado, residente na Praça do Engenheiro Mário
Almeida, 11, bloco B, 1.º, esquerdo, Retorta, Vila do Conde; vogal,
Maria Emília Costa de Oliveira Vaz, casada, residente na Rua de
Coutinho Azevedo, 353, 1.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: efectivo, José Domingos Silva Fernandes, casado,
residente na Rua de Alves Redol, 444, 5.º, hab. 16, Porto; suplente,
Ribeiro, Pires e Sousa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Rui Alberto Machado Sousa, com domicílio pro-
fissional na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, Porto.

Data da deliberação: 2 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço.  15805891

NETOPÇÕES � CONSULTADORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 151/
20010810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20010810.

Certifico que foi registada a sociedade em epígrafe, que fica a reger-
-se pelas cláusulas constantes do contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 6 de Agosto de 2001, Rui Manuel Neves dos Santos, ou-
torgante neste acto, número de identificação fiscal 199698704,
casado sob o regime de comunhão de adquiridos com Carla Cristina
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Teixeira Mendes, natural de Gemunde, Maia, onde reside na Rua do
Calvário, 34, 4475-014 Barca, Maia, titular do bilhete de identidade
n.º 9138081, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 6 de Abril de 2001.

Diz o outorgante:
Que não é sócio único de qualquer sociedade unipessoal;
Que, pelo presente documento particular, constitui uma sociedade

unipessoal por quotas de responsabilidade limitada, titular do número
de identificação de pessoa colectiva (provisório) P505460793, que
vai regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma NETOPÇÕES � Consultadoria e Sis-
temas de Informação, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Calvário, 34, Barca, Maia.
2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sua

sede para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

3.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
produtos informáticos e seus derivados, software, acessórios e pres-
tação de serviços de informática, desenvolvimento de software, for-
mação profissional, seminários, colóquios, comércio electrónico,
concepção e alojamento de páginas web, fotocomposição, teleco-
municações, representações, consultadoria informática e de gestão,
traduções de textos e outros produtos de informática e seus deri-
vados.

2 � A sociedade poderá participar livremente no capital de socie-
dades com objecto diferente do acima referido, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

4.º

O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações suple-
mentares até ao montante global de 24 939,89 euros.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota pertencente ao seu úni-
co sócio, Rui Manuel Neves dos Santos.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, a designar em acta pelo sócio único.

2 � Fica desde já designado gerente ele próprio, Rui Manuel Neves
dos Santos.

3 � Os gerentes exercerão as suas funções, com ou sem remune-
ração, conforme decisão do sócio único, podendo esta, a ser atribu-
ída, consistir, total ou parcialmente, nos lucros da sociedade.

4 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, pela
assinatura de um gerente.

§ único. Em ampliação dos poderes normais de gerência, o geren-
te poderá ainda:

a) Comprar, trocar, vender móveis ou imóveis para e da socie-
dade;

b) Dividir, dar ou receber em dação em cumprimento bens de
qualquer natureza, incluindo veículos automóveis;

c) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

7.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio
ou os seus representantes legais.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade, serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

8.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios não

cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota do sócio, nos casos de fa-
lência ou insolvência do mesmo, arresto, arrolamento, penhora ou
arrematação judicial ou administrativa ou qualquer outro acto que
afecte a livre disponibilidade da quota, sendo a contrapartida da
amortização o valor da quota de harmonia com o que for atribuído
no balanço a efectuar expressamente para o efeito.

O outorgante declara ainda que conhece a obrigação de requerer o
respectivo registo, no prazo de três meses.

O título constitutivo ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15805867

P. G. V. � PEDRO, GERMANO, VÍTOR � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 537/910304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502498781.

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

Pela apresentação n.º 3/20010821 � inscrição n.º 2.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço.  15844900

MAIBAC � COMÉRCIO DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6821/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503603449.

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

Pela apresentação n.º 2/20010821 � inscrição n.º 3.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 20 048 199$, após reforço de 17 048 199$ de novas

entradas em dinheiro, subscrito por todos os sócios na proporção
das respectivas quotas e a acrescer a estas, ficando aquele artigo com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido nas seguintes quatro quotas: três iguais
do valor nominal de 30 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Hermínia Silva Loureiro Cardoso, Lucinda Maria Gomes Lei-
te da Silva e José Ricardo Passos Moreira de Sousa, e uma do valor
nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia Anunciação Maria
Marques de Barros Lima Solbakk.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15844897

MARCO DE CANAVESES

LIBERDOURO � TRANSPORTES FLUVIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1568/20010724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20010724.

Certifico que entre Ana Maria Mendes Pinheiro, casada em co-
munhão de adquiridos com José Manuel Marta de Azevedo, e José
Manuel Marta de Azevedo, casado em comunhão de adquiridos com
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Ana Maria Mendes Pinheiro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação LIBERDOURO � Transpor-
tes Fluviais, L.da, com sede no lugar de Quinta dos Agros, freguesia
de Sande, concelho de Marco de Canaveses, com duração por tem-
po indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: actividades marítimo-turísti-
cas. Operador turístico.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Ana Maria, e outra de
valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio José Manuel.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
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 Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.
7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleia gerais serão convocadas, por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo
menos, desde que a lei não exija outras formalidades de convo-
cação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
C. R. L., com agência de Penhalonga, a fim de suportar as despesas
com a aquisição de bens e equipamento indispensáveis ao funciona-
mento da sociedade e ao pagamento das despesas de constituição e
registo da mesma.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924410

RETROCAMIONAGEM � ALUGUER CAMIÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1571/20010726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20010726.

Certifico que Francisco Augusto Ribeiro de Azevedo, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação RETROCAMIONAGEM �
Aluguer Camiões, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de
Cavadinha, freguesia de Vila Boa de Quires, concelho de Marco de
Canaveses.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede
social ser deslocada para dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, e poderá criar outras filiais e sucursais no País e no es-
trangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em aluguer camiões, máquinas rectroes-
cavadoras, transportes rodoviários de mercadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e pertence na totalidade ao único sócio.

4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 50 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

5.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, é permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada e accionista de sociedades anónimas.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem a
quem vier a ser designado gerente.

2 � Fica, todavia, desde já nomeado gerente o sócio, Francisco
Augusto Ribeiro de Azevedo.

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, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis que façam

ou não parte do activo imobilizado da sociedade;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais e industriais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, transigir ou desistir em juízo.

7.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

Declarou ainda o outorgante de que fica desde já autorizada a
gerência a proceder ao levantamento do capital depositado na Cai-
xa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C. R. L., a fim de suportar as
despesas de constituição e registo e outras inerentes à própria acti-
vidade da mesma e que não é sócio de qualquer outra sociedade uni-
pessoal.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924312

AMBIPLACA � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1577/20010727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20010727.

Certifico que entre Manuel Fernando Ferreira Pereira, casado em
comunhão de adquiridos com Maria Elisabete Vieira Ferrás Pereira,
e Maria Elisabete Vieira Ferrás Pereira, casada em comunhão de
adquiridos com Manuel Fernando Ferreira Pereira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação AMBIPLAÇA � Tectos Fal-
sos e Divisórias, L.da, com sede no lugar de Carvalho das Mesuras,
freguesia de Várzea da Ovelha e Aliviada, concelho de Marco de
Canaveses, com duração por tempo indeterminado.
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§ 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 locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de construções de edifícios.

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 � Ficam 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
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em segundo lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em primeiro.

6.º

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, 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 de 50 000 euros.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., a fim de
suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento indis-
pensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das des-
pesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924436

ÁLVARO LOPES PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1570/20010725; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20010725.

Certifico que Álvaro Lopes Pinto, casado em comunhão de adqui-
ridos com Clara Sofia Mota da Silva, constituiu a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Álvaro Lopes Pinto, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar de Selala, da freguesia de Toutosa, con-
celho de Marco de Canaveses, 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,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção e reparação de
edifícios; prestação de serviços na área da construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota única pertencente ao sócio
único, Álvaro.

4.º

A representação da sociedade em juízo e fora dele, activa ou pas-
sivamente, será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio, Álvaro Lopes
Pinto.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

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
sociedade 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.

Mais declarou que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência desta
cidade, a fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e equi-
pamento indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao paga-
mento das despesas de constituição e registo da mesma, e que não é
sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924975

CONFECÇÕES NEVES SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1563/20010724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20010724.

Certifico que entre Maria José Pereira das Neves Soares, casada
em comunhão de adquiridos com José Fernando de Sousa Vieira, e
Emília Rosa Pereira Neves Soares, casada em comunhão de adquiri-
dos com Francisco Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Confecções Neves Soares, L.da,
com sede no lugar de Bornaria, freguesia de Torrão, concelho de
Marco de Canaveses, com duração por tempo indeterminado.

§ 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 locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação de vestuário exterior em série.
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 uma das sócias.

4.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será
exercida por um ou mais gerentes, a designar em assembleia ge-
ral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambas as sócias.
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
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em segundo lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em primeiro.
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6.º

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, 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 de 50 000 euros.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Montepio Geral, a fim de suportar as despe-
sas com a aquisição de bens e equipamento indispensáveis ao fun-
cionamento da sociedade e ao pagamento das despesas de constitui-
ção e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924274

CONFETINA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1566/20010724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/20010724.

Certifico que entre Adriano Vieira Cardoso, casado em comunhão
de adquiridos com Maria Albertina Soares Magalhães Cardoso, e Maria
Albertina Soares Magalhães Cardoso, casada em comunhão de ad-
quiridos com Adriano Vieira Cardoso, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Confetina � Confecções, L.da,
com sede no lugar de São Sebastião, freguesia de Penhalonga, con-
celho de Marco de Canaveses, 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 locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na indústria de confecções de vestuário em
série.

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 � Ficam 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
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em segundo lugar, sendo con-
cedido 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 menos,
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 de 50 000 euros.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A., a fim de
suportar as despesas com à aquisição de bens e equipamento indis-
pensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das des-
pesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924304

VALORVERDE � SOCIEDADE DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 779/130395; identificação de pessoa colectiva n.º 503384763;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/20010706.

Certifico que, pela inscrição n.º 8, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial de contrato de sociedade, sendo sócias Fernando

Almeida, SGPS, S. A., e Fernando Almeida & Filhos, L.da

Artigo alterado: 2.º
ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o turismo no espaço rural, estabele-
cimentos hoteleiros com restaurante e actividades de manutenção
física.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943767

MOREIRA & SÁ � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1536/20010706; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/20010706.

Certifico que entre Carlos Alberto Teixeira Moreira, casado em
comunhão de adquiridos com Gorete Maria Vieira de Sá, e Gorete
Maria Vieira de Sá, casada em comunhão de adquiridos com Carlos
Alberto Teixeira Moreira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Moreira & Sá � Construções,
L.da, com sede na Avenida de Avelino Ferreira Torres, 46, freguesia
de Freixo, concelho de Marco de Canaveses, com duração por tem-
po indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelho
limítrofe.

3.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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.
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6.º

A sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social.

7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

dos gerentes.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-

rado em assembleia geral.
8.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a es-
tranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência,
pode desde já proceder ao levantamento do capital social, depo-
sitado em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A.,
com agência nesta cidade, a fim de suportar as despesas com a
aquisição de bens e equipamento indispensáveis ao funcionamen-
to da sociedade e ao pagamento das despesas de constituição e
registo da mesma.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943694

EXTINTÂMEGA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE SEGURANÇA E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1288/20000221; identificação de pessoa colectiva n.º 504133640;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 6 e 7/20010709.

Certifico que, pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4, foi regis-
tado o seguinte acto:

Cessação de funções de gerência de José António Pereira Moreira.
Causa: renúncia datada de 9 de Abril de 2001.
Mais certifico que, pela inscrição n.º 8, foi registado o seguinte

acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios Avelino

Teixeira de Queirós, solteiro, maior, e José Manuel Teixeira Quei-
rós, solteiro, maior.

Artigo alterado: 4.º
ARTIGO 4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Mantém-se gerente o sócio Avelino Teixeira Queirós.
§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-

rente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943775

SOARES & NOVAIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1538/20010709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/20010709.

Certifico que entre José Manuel Pereira Soares, casado em comu-
nhão de adquiridos com Maria de Lurdes Nunes Novais, e Maria de
Lurdes Nunes Novais, casada em comunhão de adquiridos com José

Manuel Pereira Soares, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Soares & Novais � Constru-
ções, L.da, com sede na Urbanização D. Sisnando, lote 24, freguesia
de Vila Boa do Bispo, concelho de Marco de Canaveses, com dura-
ção por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil e obras públi-
cas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer a 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 Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.
7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português � Nova Rede,
com agência em Alpendorada e Matos, dita, a fim de suportar as
despesas com a aquisição de bens e equipamento indispensáveis ao
funcionamento da sociedade e ao pagamento das despesas de cons-
tituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943813

PADARIA IRMÃOS TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1549/20010712; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20010712.

Certifico que entre Manuel Martins Teixeira, casado em comu-
nhão de adquiridos cora Maria Emília Mourão Gaspar Teixeira, e
Abílio Luís Martins Teixeira, casado em comunhão de adquiridos com
Maria de Fátima Novais Pinto Teixeira, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Padaria Irmãos Teixeira, L.da, tem a
sua sede no lugar de Feira Nova, freguesia de Ariz, concelho de Marco
de Canaveses.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser mudada para qualquer local dentro do mesmo concelho
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ou para qualquer outro concelho limítrofe, assim como poderão ser
criadas sucursais, filiais ou outras formas de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto produção, comercialização e distri-
buição de produtos da indústria de panificação e outros produtos afins,
bem como todas as actividades acessórias, importação e exporta-
ção.

3.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros e está dividido em duas quotas, uma de 450 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Martins Teixeira, e outra de
50 000 euros, pertencente ao sócio Abílio Luís Martins Teixeira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, será nomeada em assembleia geral. O período de duração
das funções de gerente é de um ano, podendo ser renovado uma ou
mais vezes por iguais períodos de tempo.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos
ou documentos de responsabilidade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos ou negócios estranhos à actividade social, designadamente abo-
nações, letras de favor, avales, fianças e outras obrigações.

4 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, o gerente
poderá adquirir e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, celebrar
contratos de locação financeira e tomar de arrendamento imóveis
para a sociedade.

5.º

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

6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

judicial;
c) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cessão da sua

quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de acordo com o disposto no artigo 5.º deste pacto; e

d) Por falência do sócio.

7.º

Por decisão da assembleia geral, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de
3 000 000 de euros.

8.º

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

Disposição transitória

Fica desde já nomeado gerente o sócio Abílio Luís Martins Tei-
xeira.

Disseram mais os outorgantes que a gerência fica deste já autori-
zada a proceder ao levantamento do dinheiro depositado em nome
da sociedade, para pagamento das despesas com esta escritura, regis-
to e publicações e para aquisição de bens e equipamentos para a
sociedade, podendo ainda a gerência celebrar quaisquer contratos de
arrendamento ou aquisição de bens imóveis ou direitos para a socie-
dade, mesmo antes do seu registo definitivo.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943970

TICOMARCO � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1548/20010711; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20010711.

Certifico que entre Maria de Fátima Mendes Moreira, solteira,
maior, e Pedro Miguel Pinto Morais, solteiro, menor, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação TICOMARCO � Serralharia,
L.da, com sede na Travessa de Gago Coutinho, 45, freguesia de For-
nos, concelho de Marco de Canaveses, com duração por tempo in-
determinado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste em serralharia de ferro e alumínios. Trans-
formação de ferro, alumínio e de outros metais.

4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do referido, em sociedades reguladas por leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 1300 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Men-
des Moreira, e outra no valor de 3700 euros, pertencente ao sócio
Pedro Miguel Pinto Morais.

6.º

As cessões de quotas são livremente permitidas.

7.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas por um ou mais geren-
tes, designados em assembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeada gerente Maria Aurora Gonçalo Pinto
Morais, acima identificada.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é bastante a assinatura de um gerente.

§ 3.º A gerente, ora nomeada, só poderá ser destituída por justa
causa.

§ 4.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

§ 5.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.

8.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 sujei-

ta a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

9.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio e
no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade paga-
rá pela amortização o valor que lhe corresponder, calculado com
base no último balanço aprovado, em 12 prestações trimestrais iguais.

10.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.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português � Nova Rede, a
fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento
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indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das
despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943929

VASCONTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1539/20010709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20010709.

Certifico que entre José Miranda de Vasconcelos, casado em co-
munhão de adquiridos com Carolina Amália Ramos Ribeiro de Vas-
concelos, e Carolina Amália Ramos Ribeiro de Vasconcelos, casada
em comunhão de adquiridos com José Miranda de Vasconcelos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a fuma VASCONTÁXI, L.da, tem a sua
sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, 531, 1.º, freguesia de
Tuías, concelho de Marco de Canaveses, durará por tempo indeter-
minado, contando-se o seu início a partir do dia de hoje.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar agências ou
outras formas de representação, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração da indústria de transpor-
tes de aluguer em automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio José Miranda de Vasconcelos,
e uma outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Carolina Amália Ramos Ribeiro de Vasconcelos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, José
Miranda de Vasconcelos e Carolina Amália Ramo Ribeiro de Vas-
concelos, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa ou passivamente, é ape-
nas necessária e suficiente a assinatura indistinta de um dos sócios
gerentes, José Miranda de Vasconcelos ou Carolina Amália Ramos
Ribeiro de Vasconcelos.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis, incluindo veículos auto-
móveis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de
aluguer de longa duração, tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer locais ou estabelecimentos para a sociedade, acordar e transigir
em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios carece da autorização da

sociedade, à qual, em primeiro lugar, e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Em deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios, po-
derão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quín-
tuplo do valor do capital social.

ARTIGO 7.º

A todos os sócios fica expressamente vedado assinar, pela socie-
dade, letras de favor, fianças, abonações e, em geral, documentos
alheios aos negócios sociais, respondendo a contravalor, individual-
mente, pela obrigações que assumir.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização será realizada, no caso da alínea d), pelo que

resultar do acordo, nos restantes casos, pelo valor que for atribuído
à quota, em balanço a efectuar para o efeito, e o seu valor pago em
quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, a primeira das quais
30 dias após a respectiva deliberação, salvo nos casos em que a lei
disponha imperativamente outra contrapartida.

3 � A quota amortizada pode figurar no balanço corno tal, sendo
permitido posteriormente, e por deliberação dos sócios, criar uma
ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Anualmente será dado um balanço, com data de 31 de Dezembro,
devendo os lucros líquidos nele apurados, depois de deduzida a per-
centagem de 5% para fundo de reserva legal, ser divididos pelos sócios
na proporção das suas quotas, termos em que por eles serão supor-
tados os prejuízos, quando os houver, até ao limite das suas respon-
sabilidades legais.

ARTIGO 10.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles um
de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver no estado de comunhão hereditária.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas, por carta registada e com
aviso de recepção, com a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários,
ficando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o esta-
belecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e ad-
judicado àquele que maiores vantagens oferecer em preço e forma
de pagamento.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943686

PINHEIRO & CARNEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1542/20010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20010710.

Certifico que entre Manuel Augusto Teixeira Pinheiro, solteiro,
maior, e José Fernando Pinto Carneiro, solteiro, maior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Pinheiro & Carneiro, Cons-
truções, L.da, com sede no lugar de Rio Mau, freguesia de Avessadas,
concelho de Marco de Canaveses, com duração por tempo indeter-
minado.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.
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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 dois ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será sempre obrigatória a assinatura

de dois gerentes.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranho ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência, em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios, em segundo.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no BPI, S. A., com agência desta cidade, a fim
de suportar as despesas com a aquisição de bens e equipamento in-
dispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pagamento das
despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16942892

JOSÉ M. F. FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1535/20010705; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/20010705.

Certifico que José Manuel Ferreira da Fonseca, casado em comu-
nhão de adquiridos com Maria do Carmo Barros Moreira, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação José M. F. Fonseca, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar de Ervio, freguesia de Vila Boa de Quires,
concelho de Marco de Canaveses.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho, e abrir filiais
em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste no aluguer de camiões, máquinas retro-
-escavadoras, transportes rodoviários de mercadorias e construção
civil.

4.º

O capital social é de 5000 euros e pertence na sua totalidade ao
sócio, José Manuel Ferreira da Fonseca.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 30 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, é permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada e accionista de sociedades anónimas.

7.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � Fica, todavia, desde já nomeado gerente o único sócio, José

Manuel Ferreira da Fonseca.
3 � A sociedade obriga-se em juízo ou fora dele, activa e passi-

vamente, mediante a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 � A sociedade, por intermédio da gerência, poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados pós respectivos instrumentos

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

Disposições aplicáveis

Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legis-
lação em vigor, designadamente o Código das Sociedades Comerci-
ais, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 257/96,
de 31 de Dezembro, bem como por demais normas subsidiárias.

Mais declarou:
1) Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por

quotas;
2) Que a sociedade, por intermédio da gerência, pode desde já

proceder ao levantamento do capital social, depositado em nome
da sociedade na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa
e Baixo Tâmega, a fim de suportar as despesas com a aquisição
de bens e equipamento indispensáveis ao funcionamento da so-
ciedade e ao pagamento das despesas de constituição e registo da
mesma.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943740

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E CALEIRAS
DO MARCO DE CRISANTE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1537/20010709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20010709.

Certifico que entre Maria de Fátima Crisante, casada em comu-
nhão de adquiridos com José Manuel Soares Pinto, e Agostinho Bruno
Crisante Pinto, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade de Construções e
Caleiras do Marco de Crisante & Pinto, L.da, com sede na Avenida
do Futebol Clube do Porto, freguesia de Tuías, concelho de Marco
de Canaveses, com duração por tempo indeterminado.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil e obras públi-
cas. Serralharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima, e outra
de valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Agostinho.

4.º

Os sócios obrigam-se a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros.

5.º

Os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibe-
radas em assembleia geral.
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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 Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente a assinatura de um

gerente.
7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres; porém, as feitas a
estranhos ficam dependentes do consentimento da sociedade, a quem
é conferido o direito de preferência em primeiro lugar, sendo con-
cedido igual direito aos demais sócios em segundo.

8.º

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo me-
nos, desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português � Nova Rede,
com agência nesta cidade, a fim de suportar as despesas com a aqui-
sição de bens e equipamento indispensáveis ao funcionamento da
sociedade e ao pagamento das despesas de constituição e registo da
mesma.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943805

MARCOUTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1551/20010713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010713.

Certifico que entre António Couto Madureira Pinto, casado em
comunhão de adquiridos com Maria Emília Madureira Correia, e
Maria José Couto da Silva, casada em comunhão de adquiridos com
José Maria Moreira Couto, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação MARCOUTOS � Constru-
ções, L.da, com sede na Rua de Vitorino Sousa Pereira, Edifício São
Sebastião, bloco B, cave esquerda, freguesia de Penhalonga, conce-
lho de Marco de Canaveses, com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos
limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

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 sociedade, em deliberação da sua assembleia geral, pode exigir
dos seus sócios prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social.

7.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

§ 2.º Para obrigar a sociedade será suficiente 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.

8.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a es-
tranhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

9.º

A amortização das quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o conhecimento 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 sujei-

ta a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

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

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência de 15 dias, pelo menos,
desde que a lei não exija outras formalidades de convocação.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade no Banco Comercial Português � Nova Rede, com
agência nesta cidade, a fim de suportar as despesas com a aquisição de
bens e equipamento indispensáveis ao funcionamento da sociedade e
ao pagamento das despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

20 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16943449

CONSTRUÇÕES VIEIRA CARDOSO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 1567/20010724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010724.

Certifico que entre Luís Paulo Vieira Cardoso, casado em comu-
nhão geral com Maria Bernardete Pinto de Oliveira Cardoso, e Maria
Bernardete Pinto de Oliveira Cardoso, casada em comunhão geral
com Luís Paulo Vieira Cardoso, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Vieira Cardoso &
Oliveira, L.da, com sede no lugar de Covilhã, freguesia de Sande,
concelho de Marco de Canaveses, com duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios.

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.
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2 � Ficam 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
estranho 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 assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, 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 de 50 000 euros.

Mais declararam que a sociedade, por intermédio da gerência, pode
desde já proceder ao levantamento do capital social, depositado em
nome da sociedade na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
C. R. L., a fim de suportar as despesas com a aquisição de bens e
equipamento indispensáveis ao funcionamento da sociedade e ao pa-
gamento das despesas de constituição e registo da mesma.

Conferida, está conforme.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, José Augusto de Macedo
Moura. 16924282

PENAFIEL

JOAQUIM FERREIRA CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1938/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505649802; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010829.

Certifico que Maria José Mota de Brito e Joaquim Ferreira Cam-
pos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Joaquim Ferreira Campos, L.da, tem
a sua sede no lugar da Pedreira, da freguesia de Rans, deste concelho
de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifíci-
os; actividades de acabamentos de trolha e pedreiro; construção e a
engenharia civil; construção de edifícios, coberturas e urbanizações;
obras especializadas na construção; construção civil e obras públi-
cas; instalações especiais; construção, compra e venda de habita-
ções e apartamentos; demolições e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 125 000 euros, está dividido
em duas quotas iguais do valor nominal de 62 500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Maria José Mota de Brito e
Joaquim Ferreira Campos.

§ único. Cada sócio nesta data realizou 50% da sua entrada, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Maria José Mota
de Brito e Joaquim Ferreira Campos.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar,
e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de preferên-
cia.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social realizado
para fazer face às despesas com a aquisição de bens de equipamento
para a sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122122

CARDOSO & MOTA, INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1937/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505634430; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010829.

Certifico que entre Fernando Germano Oliveira da Mota e Maria
Arlinda de Oliveira Cardoso da Mota foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Cardoso & Mota, Indústria de
Confecções, L.da, tem a sua sede no lugar da Quintã, da freguesia de
Perozelo, deste concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções e outro
vestuário exterior em série e contabilidade, auditoria e consultoria
fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, está di-
vidido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Germano Oliveira
da Mota e Maria Arlinda de Oliveira Cardoso da Mota.
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ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

 1 � A gerência social e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Fernando Ger-
mano Oliveira da Mota e Maria Arlinda de Oliveira Cardoso da Mota.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social para fazer
face às despesas com a aquisição de bens de equipamento para a
sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122130

TERRALTO � EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1936/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505695880; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010828.

Certifico que entre Manuel Fernando Gomes Ferreira e António
Sérgio Gomes Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Terralto � Equipamento de Cons-
trução, L.da, tem a sua sede no lugar do Alto, freguesia de Milhundos,
deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de equipamento de cons-
trução e de demolição com operador e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 7500 euros, está di-
vidido em duas quotas, uma no valor nominal 5250 euros, perten-

cente ao sócio Manuel Fernando Gomes Ferreira, e outra de 2250 eu-
ros, pertencente ao sócio António Sérgio Gomes Ferreira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Fernando
Gomes Ferreira, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Manuel Fernando Gomes Ferreira.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade poderá entrar
imediatamente em actividade, para o que a gerência é correspon-
dentemente autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome da mesma, bem como a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face às despesas com a sua constitui-
ção, registos, publicações e aquisição de bens de equipamento.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122092

PAULO & MARINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1935/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505688735; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010828.

Certifico que entre Paulo Agostinho Vieira de Oliveira e Rosa
Marina da Costa Santos foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Marina � Construções,
L.da, tem a sua sede no lugar de Preisal, freguesia de Fonte Arcada,
concelho de Penafiel.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é o de construção e engenharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.
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4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar à sociedade,
e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de preferên-
cia.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício terão a aplicação que
for deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a movimentar a conta aberta em nome da sociedade no Ban-
co Santander, agência de Penafiel, podendo fazer levantamentos
necessários para fazer face às despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como com a instalação da sede social, e com a
aquisição de bens de equipamento e mercadorias necessários ao seu
funcionamento.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122106

ISAMOR � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1934/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505666200; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010828.

Certifico que entre Clemente José Machado Garcez Moreira e
Isabel Maria Ferreira Moreira foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isamor � Contabilidades, L.da,
tem a sua sede no Edifício de Vila do Paço II, loja L, Cadeade, fre-
guesia de Paço de Sousa, concelho de Penafiel.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é o de actividades de contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal.

3.º

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

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar à socie-
dade e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício terão a aplicação que
for deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a movimentar a conta aberta em nome da sociedade no Ban-
co Comercial Português, Nova Rede, agência de Penafiel, podendo
fazer levantamentos necessários para fazer face às despesas com a
constituição e registo da sociedade, bem como com a instalação da
sede social e com a aquisição de bens de equipamento e mercadorias
necessários ao seu funcionamento.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122114

CONSTRUÇÕES AZENHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1933/
20010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505677431; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010828.

Certifico que entre José Carlos Moreira Coelho, Maria Fernanda
Oliveira da Cruz Coelho, Adelino Filipe Oliveira Coelho e Paulo Ale-
xandre Oliveira Coelho foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Azenha & Filhos,
L.da, tem a sua sede no lugar de Azenha, freguesia de Paço de Sousa,
concelho de Penafiel.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na construção e engenharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio José Carlos Moreira Coelho, uma de 834 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Fernanda Oliveira da Cruz Coelho, e
duas iguais de 833 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Adelino Filipe Oliveira Coelho e Paulo Alexandre Oliveira
Coelho.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, incumbe aos sócios José Carlos Moreira Coelho e Maria
Fernanda Oliveira da Cruz Coelho, desde já nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 235 � 10 de Outubro de 200121 808-(116)

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar à socie-
dade e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício terão a aplicação que
for deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já auto-
rizada a movimentar a conta aberta em nome da sociedade no Ban-
co Totta & Açores, agência de Cête, podendo fazer levantamentos
necessários para fazer face às despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como com a instalação da sede social e com a
aquisição de bens de equipamento e mercadorias necessários ao seu
funcionamento.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122076

ELECTRO CRUZEIRO DE LAGARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1943/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505652099; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010829.

Certifico que entre Arnaldo Elísio da Rocha Ferreira e Maria Inês
Nogueira Ferreira foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Electro Cruzeiro de Lagares, L.da,
tem a sua sede no lugar do Cruzeiro, da freguesia de Lagares, deste
concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de electrodo-
mésticos e de produtos similares; comércio a retalho de outros arti-
gos para o lar; obras de instalação de pichelaria; compra e venda de
acessórios de pichelaria e de artigos sanitários.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 25 000 euros, está dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de 12 500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Arnaldo Elísio da Rocha Ferreira
e Maria Inês Nogueira Ferreira.

§ único. Cada sócio nesta data realizou a sua entrada em 50%,
devendo o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de
hoje.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Arnaldo Elísio
da Rocha Ferreira e Maria Inês Nogueira Ferreira.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social realizado
para fazer face às despesas com a aquisição de bens de equipamento
para a sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122173

ZEFERINO DA SILVA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1942/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505648911; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20010829.

Certifico que entre Zeferino da Silva Moreira e Maria José Rocha
da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Zeferino da Silva Moreira L.da, tem
a sua sede no lugar das Sete Pedras, da freguesia de Oldrões, deste
concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifíci-
os; actividades de acabamentos de trolha e pedreiro; construção e
engenharia civil; construção de edifícios, coberturas e urbanizações;
obras especializadas na construção; construção civil e obras públi-
cas; instalações especiais; construção, compra e venda de habita-
ções e apartamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, está dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Zeferino da Silva Moreira e Maria
José Rocha da Silva.

§ único. Cada sócio nesta data realizou 50% da sua entrada, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Zeferino da
Silva Moreira e Maria José Rocha da Silva.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social realizado
para fazer face às despesas com a aquisição de bens de equipamento
para a sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122181

ANTÓNIO JOÃO MOTA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1941/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505561204; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010829.

Certifico que entre António João Mota de Sousa e Maria Emília
Sousa da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António João Mota de Sousa, L.da,
tem a sua sede na Rua da Devesa, da freguesia de Urrô, deste conce-
lho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de pichelaria, obras de
instalação, compra e venda de acessórios de pichelaria, compra e
venda de artigos sanitários; construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 50 000 euros, está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, António João Mota de Sousa
e Maria Emília Sousa da Silva.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, António João
Mota de Sousa e Maria Emília Sousa da Silva.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social para fazer
face às despesas com a aquisição de bens de equipamento para a
sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122190

AMADEU ALVES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1940/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505682249; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010829.

Certifico que entre Amadeu Alves Pinto e Maria de Fátima Fer-
reira Soares foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Amadeu Alves Pinto, L.da, tem a sua
sede no lugar de Volta de Água, freguesia de Castelões, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem de trabalhos de carpin-
taria e de caixilharia e actividades de acabamentos na construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, integralmente realizado, é de
10 000 euros, está dividido em duas quotas iguais no valor nominal
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de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Amadeu Al-
ves Pinto e Maria de Fátima Ferreira Soares.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

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

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir, por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a sociedade poderá entrar
imediatamente em actividade, para o que a gerência é correspon-
dentemente autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em
nome da mesma, bem como a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face às despesas com a sua constitui-
ção, registos, publicações e aquisição de bens de equipamento.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122149

TERESA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1939/
20010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505675013; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010829.

Certifico que entre Adriano da Silva Rodrigues e Maria Teresa
Ferreira Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Teresa & Rodrigues, L.da, tem a sua
sede no lugar do Outeiro, da freguesia de Duas Igrejas, deste conce-
lho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-

trofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações e montagens de caixi-
lharia em alumínio e instalações e montagens de estores e respecti-
vos acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros, está dividido em
duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Adriano da Silva Rodrigues e Ma-
ria Teresa Ferreira Pinto.

§ único. Cada sócio nesta data realizou 50% da sua entrada, de-
vendo o restante ser realizado no prazo de um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficam afectas a sócios ou a não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Adriano da Sil-
va Rodrigues e Maria Teresa Ferreira Pinto.

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

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
e imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deli-
berar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Mais disseram os outorgantes que a sociedade poderá entrar ime-
diatamente em actividade, para o que a gerência é correspondente-
mente autorizada a celebrar negócios jurídicos em nome da mesma,
bem como a proceder ao levantamento do capital social realizado
para fazer face às despesas com a aquisição de bens de equipamento
para a sociedade, registos e publicações.

Conferida, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12122084
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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