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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

PME CAPITAL � SOCIEDADE PORTUGUESA DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 103, 4100 Porto

Capital social: 5 500 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 1306.
Contribuinte n.º 502206128.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em contos)

2001 2000
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .. 413 � 413 458
12+13 12 � Disponibilidades à vista sobre instituições .. 259 150 � 259 150 412 316

de crédito.

20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 13 � Outros créditos sobre instituições de cré- . 1 766 475 � 1 766 475 850 960

2891�29000�29001� dito.
29010�20011

16+22+23+282+
283+287+2882+2883+

2887+2892+2893+2897� 14 � Créditos sobre clientes ................................. 709 423 438 974 270 449 158 466
29002�29003�29012�

29013�29017

240+241+245+
2480+250+251+
255+2580+26+ 15 � Obrigações e outros títulos de rendimento .. 457 411 435 456 976 2 100 594

2840+2884+2894�  fixo.
290140�2920

2921�2925�2953

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+
2600+2601+2610+ a) Obrigações e outros títulos de rendimento . � � � 292 026
2840+2884+2894�  fixo � de emissores públicos.

290140�29200�29210�
2925-2953
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2001 2000
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

2402+2411+2412+
245+2480+2502+
2511+2512+255+ b) Obrigações e outros títulos de rendimento2580+2602+2611+  fixo � de outros emissores. ..................... 457 411 435 456 976 1 808 5682612+2840+2884+

2894�290140�29209�
29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) .................... (�) (�) (�) (�)

243+244+245+
255+2481�24810+
2490�2491+253+ 16 � Acções e outros títulos de rendimento va- 873 187 127 003 746 184 709 796254+2581�25810+ riável.2841�290141�291�
2923�2924�2925�
2953+5624 (dev.)

400�490 17 � Participações ............................................... 2 758 713 1 015 408 1 743 305 906 787
401�491 18 � Partes de capital em empresas coligadas ..... � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ........................... 21 701 15 374 6 327 8 456

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas .............................. 392 538 131 591 260 947 268 994468+4691�482

420+461�4280  (Dos quais: imóveis) ..................................... (294 819) (55 883) (238 936) (245 918)4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado .................... � � � �
24810+25810 12 � Acções próprias ou partes de capital próprio � � � �

14+15+19+27�
27003�2959�299+ 13 � Outros activos ............................................. 666 857 29 159 637 698 672 516

402+409�499�29007

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ............................... 68 834 � 68 834 73 95058 (dev.)+59 (dev.)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................................... � � � �

          Total do activo ........................... 7 974 702 1 757 943 6 216 758 6 163 294

(Em contos)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31+35 11 � Débitos para com instituições de crédito ............................................. � �

30020+30120+
30220+31020+ 1a) À vista .............................................................................................. � �

31220+31320+31920

1�1a) 1b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................... � �

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... 750 000 750 000

3213+3223 1a) Depósitos de poupança .................................................................... � �

32�3213�3223+33+35 1b) Outros débitos .................................................................................. 750 000 750 000

3200+3210+ 1 ba) À vista ...................................................................................... � �3220+3230

b)�ba) bb) A prazo .................................................................................... 750 000 750 000

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � �

341 1a) Obrigações em circulação ................................................................. � �

340+342+349 1b) Outros ............................................................................................... � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 190 053 139 470

52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 223 930 453 33558 (cred.)+59 (cred.)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(123)

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... 116 720 132 315

612  a) Provisões para pensões e encargos similares .................................... � �
610+611  b) Outras provisões ................................................................................ 116 720 132 315

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... � �
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... � �
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 5 500 000 5 500 000

632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. � �
630+631+635+639 11 � Reservas ................................................................................................ 108 577 71 455

633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ 41 402 41 402
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... (760 231) (970 589)

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 46 306 45 906

                            Total do passivo ............................................. 6 216 758 6 163 294

Porto, 30 de Junho de 2001. � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � A Responsável pela Contabilidade, Maria Fernanda

Código AnoPassivo Anodas contas anterior
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AVEIRO
ÁGUEDA

SALCENTRO � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 501937684; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 10/20010906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto da sociedade, quanto ao seu artigo 3.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado já, em dinhei-
ro, é de 125 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, per-
tencendo uma ao sócio Jorge Luz Lopes da Silva, outra ao sócio José
Augusto, e três à sócia RIJOMOTOR � Fabricação e Importação
de Veículos, L.da.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respec-
tiva.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105236

CONSTRUTORA ESPINHELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2372;
identificação de pessoa colectiva n.º 504319922; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 8 e 9/20010905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente em 13 de Junho de 2001, António Maria Dias de Oliveira,
por renúncia; e foi nomeado gerente na mesma data, Maria Clarisse
Dias de Almeida Santos.

Conferida, está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105244

CERÂMICA DA BORRALHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 500817022; inscrição n.º 16;
número e data da apresentação: 6/20010906.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi transformada em anó-
nima, passando a reger-se pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cerâmica da Borralhei-
ra, S. A., e tem a duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Garrido, freguesia
de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

2 � O conselho de administração, poderá transferir a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Por deliberação do conselho de administração pode a socie-
dade criar, transferir ou extinguir sucursais, agências, filiais, delega-
ções ou outras formas legais de representação social, no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação em terracota, faiança e
grés fino e louças domésticas, decorativas e pavimentos.

4. Empresas � Registo comercial
ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e estabelecer relações de gru-
po com outras sociedades comerciais e participar em quaisquer as-
sociações, consórcios ou agrupamentos para melhor cumprimento do
seu objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social e outras formas de financiamento

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 240 000 acções ao por-
tador, com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � O conselho de administração pode deliberar livremente au-
mentar o capital social por uma ou mais vezes, até ao limite de
2 000 000 euros.

3 � Os títulos podem representar 1, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e
50 000 acções.

4 � Poderão ser emitidas acções nominativas.
5 � As acções nominativas e ou ao portador serão registadas ou

não e reciprocamente convertíveis.
6 � A conversão é efectuada pela sociedade a pedido escrito e à

custa do titular das acções no prazo de sessenta dias contados do
pedido de conversão e do depósito dos títulos na sede da sociedade.

7 � A transmissão das acções nominativas ficará subordinada ao
consentimento do conselho de administração, obrigando-se a socie-
dade no caso de recusa de consentimento a fazer adquirir as acções
nos termos legais e devendo a mesma pronunciar-se no prazo de
trinta dias, sob a pena de se tornar livre a transmissão.

8 � Os accionistas terão direito de preferência, nos termos gerais,
na alienação das acções nominativas.

9 � Se dois ou mais accionistas exercem o direito de preferên-
cia, este, apenas prevalecerá relativamente ao accionista que detiver
mais acções no momento da transmissão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e so-
bre elas efectuar operações por deliberação do conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO III

Deliberação dos accionistas

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral constituída por todos os accionistas com
direito de voto que, com antecedência mínima de cinco dias efectu-
em o depósito das acções na sede social, ou em instituições bancá-
rias fazendo disso prova no referido prazo.

2 � A cada cem acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se por forma a
reunir entre si o número necessário ao exercício do direito de voto,
devendo então fazer-se representar por um dos agrupados.

4 � Não poderão estar presentes nas assembleias gerais os accio-
nistas sem direito a voto, nem os obrigacionistas.

5 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, com três dias úteis de antecedência em relação
à data marcada para a reunião.

ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, a eleger de entre os accionistas ou outras pessoas,
pela própria assembleia, por um período de quatro anos.

2 � As assembleias gerais são convocadas mediante publicação
efectuadas com, pelo menos, um mês de antecedência sobre a data
da sua realização.

3 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é re-
novável, mantendo-se estes em funções até à posse dos membros que
os venham substituir.
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CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto por três ou cinco membros, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração designará, de entre eles, o respectivo presidente.

3 � O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do con-
selho.

4 � O mandato dos membros do conselho é de quatro anos re-
nováveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.º

1 � Para além dos poderes que lhe são atribuídos por lei, ao
conselho de administração compete nomeadamente:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros
órgãos;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir ou confessar em quaisquer pleitos
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem e comprometer-se
perante árbitos;

c) Dar ou tomar de arrendamento, adquirir, vender ou por qual-
quer forma alienar, permutar ou onerar direitos ou bens móveis ou
imóveis incluindo acções, quotas, quinhões, obrigações ou quaisquer
outros títulos;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimento;
e) Contrair qualquer tipo de empréstimos e efectuar operações de

locação financeira e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
f) Dar, ou aceitar garantias hipotecárias, bem como deliberar que

a sociedade preste às sociedades em cujo capital participe apoio téc-
nico e financeiro, nomeadamente concedendo avais, fianças ou su-
primentos.

2 � O conselho de administração poderá delegar num dos seus
membros ou numa comissão executiva composta por três adminis-
tradores, a gestão corrente da sociedade.

3 � A) A sociedade por intermédio do seu conselho de adminis-
tração pode conferir mandatos a trabalhadores da empresa ou a pes-
soas estranhas a ela, conferindo-lhes poderes da prática, permanen-
te ou expressos nesses mandatos.

4 � B) Os mandatários só vincularão a sociedade se tais manda-
tos lhes atribuírem expressamente esse poder.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores que deverão integrar a comissão executiva

quando exista;
c) Um administrador em que tenha sido delegada a gestão corrente

da sociedade, dentro dos limites de delegação do conselho de admi-
nistração;

d) Um administrador e um mandatário;
e) Um administrador se para o acto ou actos tiver mandato dos

restantes administradores;
f) Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qual-

quer dos membros do conselho de administração ou da comissão
executiva quando exista.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único efec-
tivo e a um membro suplente, eleitos quadrinualmente em assembleia
geral, nos termos da lei.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 14.º

1 � Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida
a percentagem mínima estabelecida na lei para a constituição ou
reintegração da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral
deliberar.

2 � A distribuição de dividendos poderá ser inferior a metade do
lucro do exercício.

3 � O conselho de administração observadas as regras impostas
por lei, poderá deliberar fazer aos accionistas adiantamentos sobre
os lucros no decurso de um exercício.

ARTIGO 15.º

A remuneração dos membros dos corpos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo revestir a forma de ordenado fixo, percenta-
gem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto, ou apenas em algu-
mas dessas modalidades.

ARTIGO 16.º

Para o quadriénio que se inicia em 2001, são designados os se-
guintes elementos para preencher os cargos sociais, com dispensa de
prestação de caução:

Assembleia geral:
Presidente: Abel Nunes Lameiro;
Secretário: Abílio Martins de Oliveira;
Conselho de administração:
Presidente: Juvenal Tavares de Oliveira Martins;
Vogais: Vítor Manuel de Figueiredo Tavares Martins e João Ri-

cardo de Figueiredo Tavares Martins;
Fiscal único: Eugénio Cristóvão Coelho Ferreira da Costa, revi-

sor oficial de contas n.º 576, residente na Avenida do Marechal
Craveiro Lopes, 31, D, em Carcavelos;

Fiscal suplente: Joaquim Manuel Silva Neves, revisor oficial de
contas n.º 421, residente na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, D,
em Lisboa.

ARTIGO 17.º

Todos os accionistas são obrigados a efectuar, gratuitamente, pres-
tações além das entradas, até ao limite de 5 000 000 de euros e na
proporção da participação de cada accionista no capital social.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105201

AROUCA

RAMISILVA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 612/000117;
identificação de pessoa colectiva n.º 504703986; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010905.

Certifico que, António da Silva cessou funções de gerente da
sociedade comercial por quotas com a firma em epígrafe, em 16 de
Julho de 2001, por renúncia.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162619

RAMISILVA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 612;
identificação de pessoa colectiva n.º 504703986; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 11/010808.

Certifico que, foi alterado o contrato da sociedade com a firma
em epígrafe, nos seus artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.os 1 e 2, cuja redac-
ção passa a ser s seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros,
dividido em três quotas, uma de 3500 euros pertencente a Ramiro
Fernandes de Almeida, uma de 1000 euros pertencente a Maria He-
lena de Pinho Bernardo e uma de 500 euros pertencentes a Jacinto
João Pinho de Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberada em assembleia geral, fica a cargo do sócio Ramiro Fer-
nandes de Almeida, já nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária a assinatura do sócio e gerente
Ramiro Fernandes de Almeida.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 11162600



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(129)

MURTOSA

MANUEL & FRANCISCO BAPTISTA
PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida do Emigrante,
freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 280/
010827; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/010827.

Certifico que, pela apresentação acima referida, Manuel Joaquim
Cascais Baptista, casado com Fernanda do Carmo Rebelo Pereira
Baptista, na comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Prof.
Alípio Portugal, 60, Murtosa, e Francisco Mário Baptista Rebelo,
casado com Sandra Gabriela Lopes Ramos Pereira, na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de João Carlos Assis, 8, Veiros,
Estarreja, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelas cláusulas constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MANUEL & FRANCISCO BAP-
TISTA � Padaria e Pastelaria, L.da, tem a sua sede na Avenida do
Emigrante, freguesia e concelho da Murtosa, e durará por tempo
indeterminado.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede dentro
do mesmo concelho ou concelho limítrofe podendo também estabe-
lecer e encerrar filiais e outras dependências por simples delibera-
ção da assembleia geral.

2.º

O objecto social consiste na indústria de panificação, pastelaria,
comércio a retalho de comidas e bebidas, pizzaria e snack-bar.

3.º

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

4.º

A cessão, parcial ou total de quotas, é livre entre os sócios, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade, nos termos da
lei, que terá preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberação, compete aos gerentes, sócios ou
não, a nomear em assembleia geral.

2 �Ficam desde já, nomeados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, em

juízo e for a dele, basta a assinatura de qualquer um dos gerentes.
4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e do-

cumentos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações,
fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118970

MARQUES & PEREIRA � CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do Emigrante,
freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 279/
010813; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/010813.

Certifico que, pela apresentação acima referida, Maria Elisabete
Marques Pereira, e marido Donaciano Manuel Pereira Esteves, ca-
sados na comunhão geral, residentes na Rua das Mestras, freguesia
do Bunheiro, concelho de Murtosa, foi constituída uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MARQUES & PEREIRA � Conta-
bilidade e Prestação de Serviços, L.da, e tem a sua sede na Avenida

do Emigrante, freguesia e concelho da Murtosa, podendo por sim-
ples deliberação da gerência deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem prévio consentimento dos
restantes órgãos sociais e podendo abrir filiais e sucursais em qual-
quer ponto do país.

2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços de conta-
bilidade e outros.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia
Maria Elisabete Marques Pereira, desde já nomeada gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões são livremente permitidas entre os sócios, mas para estra-
nhos dependem do consentimento da sociedade.

6.º

As assembleias gerais para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de quinze dias.

O gerente fica desde autorizado, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a mo-
vimentar a conta aberta em nome da sociedade na agência de
Murtosa da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, podendo efectuar os
levantamentos necessários para fazer face às despesas com a cons-
tituição e registo da sociedade, com a instalação da sede, e com a
aquisição de bens necessários ao seu funcionamento.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118962

MURIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA MURTOSA, L.DA

Sede: Avenida do Emigrante,
freguesia e concelho da Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 278/
010809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010809.

Certifico que, pela apresentação acima referida, José Branco de
Oliveira Leandro e mulher Maria Rosália da Silva Oliveira Lean-
dro, casados na comunhão geral, residentes na Avenida do Emigran-
te, 153, Murtosa, foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MURIS � Sociedade Imobiliária da
Murtosa, L.da, tem a sua sede na Avenida do Emigrante, freguesia e
concelho de Murtosa, sem prejuízo de a gerência a poder deslocar
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e durará por
tempo indeterminado.

2.º

O objecto social é a compra e venda de bens imobiliários (com-
pra de terrenos para construção, sendo a construção a cargo de em-
preiteiros ou a cargo da própria empresa, mas sendo a firma sempre
a vender), construção de edifícios, construção e engenharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros, todo já realizado em dinheiro, e é representado por três
quotas, duas de 8300 euros, pertencentes uma, a cada um dos só-
cios, Maria Rosália Leandro, e José Branco Leandro, e outra de
900 euros, pertencente à sócia Maribel de Jesus Silva.
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4.º

Poderão ser exigidas, a todos os sócios, prestações suplementares
de capital, a serem repartidas entre todos na proporção das suas
participações sociais no capital social e até ao montante do capital
social.

5.º

1 � Serão gerentes todos os sócios fundadores, sendo os sócios
Maria Rosália Leandro e José Branco Leandro por direito especial.

2 � A remuneração dos gerentes será estabelecida em assembleia
geral.

6.º

A sociedade obriga-se de uma das seguintes formas:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes.
b) Pela assinatura de um gerente em conjunta com a de um pro-

curador de outro gerente.

7.º

Para além de outras formas previstas na lei, as assembleias gerais
da sociedade serão convocadas por qualquer dos gerentes, mediante
carta registada com aviso de recepção, enviada com a antecedência
mínima de quinze dias, relativamente à data prevista para a assem-
bleia geral.

8.º

Para além das restantes atribuições conferidas por lei, compete à
gerência, desde que integre sócios que representem a maioria dos
votos correspondentes ao capital social, deliberar sobre:

A aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, a locação,
alienação e a oneração do estabelecimento e a aquisição, alienação
ou oneração de veículos automóveis;

A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades,
bem como a sua alienação ou oneração.

9.º

Fica expressamente proibido aos gerentes e mandatários obriga-
rem a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

10.º

a) Todos os sócios ficam obrigados, gratuitamente, a não exercer
actividade concorrente com a da sociedade, dentro do concelho da
sede social e nos demais onde a sociedade desenvolver qualquer
actividade.

b) No caso de afastamento do sócio da sociedade, qualquer que
seja o motivo fundamentador desse afastamento, gratuitamente e pelo
prazo de dois anos civis, a não exercer qualquer actividade concor-
rente com a da sociedade, dentro do concelho da sede social e nos
demais concelhos onde, à data do seu afastamento a sociedade de-
senvolva qualquer actividade.

11.º

a) A cessão de quotas, gratuita ou onerosa, depende do consenti-
mento da sociedade, mesmo que se trate de cessão a cônjuges, as-
cendentes ou a descendentes dos sócios.

b) Nos casos de cessão onerosa, mesmo que se trate de cessão a
cônjuges, ascendentes ou descendentes dos sócios, a sociedade em
primeiro lugar e em seguida, os sócios não cedentes, gozarão do
direito de preferência a exercer nos termos legais.

12.º

Em caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a respectiva
quota só se transmitirá aos sucessores do falecido se a sociedade der
o seu consentimento.

13.º

a) A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consenti-
mento do titular.

b) A sociedade poderá amortizar qualquer quota, mesmo sem o
consentimento do respectivo titular, nos seguintes casos:

Interdição do sócio;
Morte do sócio;
Falência do sócio;
Cessão gratuita da quota;
Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
Ser a quota do sócio adjudicada ao seu cônjuge em processo de

partilha, subsequente a processo de divórcio ou de separação judi-
cial de pessoas e bens.

c) A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-

ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ain-
da, a criação de uma ou mais quotas de valor nominal compatível
para alienação a sócios ou a terceiros.

14.º

Para além das situações previstas na lei o sócio poderá ser exclu-
ído da sociedade, no caso de se verificar qualquer uma das seguin-
tes situações:

Incumprimento de obrigações sociais ou prática de actos por par-
te do sócio que prejudique a realização dos fins da sociedade;

Ser o sócio condenado em processo crime, por sentença transita-
da em julgado, por actos praticados contra a sociedade ou qualquer
dos seus sócios;

Ter sido o sócio destituído da gerência, com invocação de justa
causa;

Incapacidade do sócio para o exercício normal das suas funções
e (ou) obrigações sociais, em consequência de interdição ou inabi-
litação, decretadas em sentença, com base em anomalia psíquica,
prodigalidade ou abuso de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes.

15.º

A sociedade inicia imediatamente a sua actividade, pelo que a
gerência fica autorizada a praticar em nome dela, mesmo antes do
registo, actos e negócios jurídicos no âmbito do objecto social.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 11118954

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

EDUARDO PINHEIRO DE MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1903/870819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501863311; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383028

GARINCAR � GARAGEM REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2637/930512; identificação de pessoa colectiva
n.º 502987766; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383796

MOAGEM RIUL DE PINHO REIS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2481/920429; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757086; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383788

INSPONOR � INSPECÇÕES TÉCNICAS A VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2711/940117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503119172; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383770

ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA & CASTRO
CARPINTARIA MECÂNICA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2220/900417; identificação de pessoa colectiva
n.º 502333995; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382366

ALCIDES QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3206/970508; identificação de pessoa colectiva
n.º 503871699; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382501

PROLEITE/MIMOSA � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2776/940713; identificação de pessoa colectiva
n.º 503235547; data da apresentação: 010629.

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

sultados consolidados, anexo ao balanço e à demonstração dos re-
sultados consolidados, relatório e parecer do conselho fiscal e certi-
ficação legal de contas consolidadas).

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382340

PROLEITE/MIMOSA � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2776/940713; identificação de pessoa colectiva
n.º 503235547; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382358

PROLEITE/MIMOSA � PRODUTOS LÁCTEOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2759/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189324; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382331

PROLEITE/MIMOSA � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2760/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503189332; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382390

NOIDAL � NOVA INDÚSTRIA LACTO-ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3727/000301; identificação de pessoa colectiva
n.º 503698067; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16356055

PROLIMPOR � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1941/880225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501941029; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382455

COSTA SANTOS & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1656/840327; identificação de pessoa colectiva
n.º 501470026; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383281

CARMAVOL � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2861/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503376043; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383290

ESMERALDINA DA SILVA COELHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2193/900312; identificação de pessoa colectiva
n.º 502310898; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16356985

A. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1024/760612; identificação de pessoa colectiva
n.º 500585105; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383273

NATÁLIA TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1195/780614; identificação de pessoa colectiva
n.º 500771758; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383265

FERREIRA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1507/820312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501267727; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383257

ALVES & ALMEIDA, PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1728/850906; identificação de pessoa colectiva
n.º 501630449; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383249

ANTERO & ANTUNES, ENGENHARIA E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2171/900216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502277556; data da apresentação: 010629.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de
2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados líquidos e
anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383230

PROBORNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2577/921221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502890924; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383095

CAFÉ CANDEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3659/991015; identificação de pessoa colectiva
n.º 504362950; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383087

ELECTRO � LAÇÕES, ELECTRICIDADE E UTILIDADES
DE MATEUS RESENDE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2036/881213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502078006; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383079

CLÍNICA MÉDICA DR. JOSÉ BELMIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3476/981006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504247760; data da apresentação: 010629.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano

de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados líqui-
dos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383060

TRANSPORTES CURVALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2576/921221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502890908; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383052

CLEM PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3340/980122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504055704; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383044

PAIVA GOMES � MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2979/960117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503561533; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383036

HERMÍNIO ADÃO GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1443/810819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501191771; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383109
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CRUZEIRO � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2716/940126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503123862; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382315

AUTO- � LIGEIROS AZEVEDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 590/680711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500035571; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382374

AURÉLIO MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2018/881028; identificação de pessoa colectiva
n.º 502054948; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382382

PROLEITE, SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2884/950515; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417750; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382404

PEDRA BASILAR � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4043/010831; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010831.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, entre Pedro Miguel Costa
Barbosa de Sousa Pinto, solteiro, maior; Artur da Costa Assunção,
casado com Maria Rosa Nunes Brandão, na comunhão de adquiri-
dos, e António Manuel Farinhas Lopez, casado com Ana Sofia
Vieira Evaristo Farinhas, na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato integrado por nove
cláusulas, e que a seguir se reproduz conforme o original.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedra Basilar � Construção e
Engenharia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Soares de Basto, 164,
freguesia e concelho de Oliveira de Azeméis.

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 na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, actividades
de engenharia e técnicas afins, actividades de ensaios e análises téc-
nicas e promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros (equivalente a 1 002 610$, com arredondamento por
defeito), e corresponde à soma de três quotas iguais de valores no-
minais de 1667 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Pedro Miguel Costa Barbosa de Sousa Pinto, Artur da Costa Assun-
ção e António Manuel Farinhas Lopez.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Salvo nos casos de morte, interdição ou inabilitação do só-
cio em que a amortização será feita de acordo com o valor da quota
tendo em conta o último balanço aprovado, a amortização da quota
prevista no número anterior será sempre feita pelo valor nominal da
dita quota.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(135)

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos 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 socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382706

FERPINTA IMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3587/990504; identificação de pessoa colectiva
n.º 504600966; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959388

FERPINTA � INDÚSTRIAS DE TUBOS DE AÇO
DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 809/720809; identificação de pessoa colectiva
n.º 500113009; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 15668045

A. A. R. � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3776/000704; identificação de pessoa colectiva
n.º 504871250; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959370

SANTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3228/970526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503899402; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959361

A. SANTOS & TERESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3329/980112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504034820; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383311

POLICLÍNICA DR. LA FUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2687/931025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503075370; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16383303

C. OLIVEIRA & D. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4041/010829; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/010829.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, entre Carlos Manuel Bran-
dão de Oliveira, casado com Teresa Maria Cruz Ferreira, na comu-
nhão de adquiridos, e Domingos da Silva de Abreu e Sousa, casada
com Maria da Conceição Lima Almeida Sousa, na comunhão de
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adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato integrado por oito cláusulas, e que a seguir se reproduz
conforme o original.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. Oliveira & D. Sousa, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua da Comenda, Lações de Baixo, Oliveira de
Azeméis.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de calçado.

ARTIGO 3.º

1 � 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.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o capi-
tal social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica a cargo
de ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

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

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

4 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer
móveis ou imóveis de e para a sociedade;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos de leasing; e

c) Conceder e obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condições
que entenderem.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios nãos cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � A amortização de qualquer quota será sempre feita pelo seu

valor nominal, salvo nos casos de morte ou interdição em que a
quota será amortizada pelo seu valor real, tendo em conta o seu
balanço.

3 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382862

SOCIEDADE COMERCIAL DE ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2391/910710; identificação de pessoa colectiva
n.º 502587121; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382269

SALIENTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3638/990908; identificação de pessoa colectiva
n.º 504454870; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382277

GRA � GABINETE DE RADIOLOGIA DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1800/861001; identificação de pessoa colectiva
n.º 501719687; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16356373

INPLÁS � INDÚSTRIAS DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2640/930603; identificação de pessoa colectiva
n.º 503001031; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16356403

JOMELBAR � GABINETE TÉCNICO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504812653; data da apresenta-
ção: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356357

ABEL VAZ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 792/720403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500006458; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356390

ABEL VAZ DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3180/970228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503836400; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356381

SEIXATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3782/000721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504726951; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16356365

PRESÚRIA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3701/000119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504812653; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356349

PETIZ � CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3151/970107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503796085; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356330

AVIPELE � COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2868/950404; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389900; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356322

MALHAS RIGUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2340/910306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502517174; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16356314

STUDIMOLDES � PROJECTOS TÉCNICOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3361/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504098780; data da apresentação: 010629.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do ano de
2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resultados,
relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados líquidos e
anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382218

FERAZEMEIS � COMÉRCIO FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2870/950406; identificação de pessoa colectiva
n.º 503389935; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382250

FIRARI � INVESTIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2124/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502201215; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382200

ANTÓNIO SILVA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4042/010830; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010830.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, entre António da Silva e
mulher Maria Amália Ferreira Correia, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato integrado por sete cláusulas, e que a seguir se reproduz
conforme o original.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Silva & Correia, L.da, com
sede na Zona Industria de Cesar, freguesia de Cesar, concelho de
Oliveira de Azeméis.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de moldes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor no-
minal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio António da
Silva que, desde já, é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os restantes sócios nãos cedentes em segundo lu-
gar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

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.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382692

L. M. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4039/010822; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/010822.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, por Lucília Moreira de
Oliveira, casada com José da Silva, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato inte-
grado por seis cláusulas, e que a seguir se reproduz conforme o ori-
ginal.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. M. Oliveira, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua do Capitão Correia Martins, freguesia de Nogueira
do Cravo, concelho de Oliveira de Azeméis.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nas actividades de serralharia, nomeadamente
de cunhos e cortantes. Corte e estampagem de peças metálicas e acti-
vidades similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertence ao sócio único, desde
já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecu-
ção 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 em todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382978
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ÁLVARO RIBEIRO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4038/010821; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010821.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, entre Álvaro Ribeiro da
Costa, casado com Carminda Jesus de Almeida Costa, na comunhão
geral, e Manuel Pelágio dos Santos Silva, casado com Maria Helena
Almeida da Costa e Silva, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato integrado
por oito cláusulas, e que a seguir se reproduz conforme o original.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro Ribeiro da Costa, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua de D. Frei Vasco Miranda, lugar da Ínsua, da
freguesia de Vila de Cucujães, do concelho de Oliveira de Azeméis.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte público de aluguer em veí-
culos automóveis ligeiros de passageiros; transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382870

GARAGEM JUSTINO, DE J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 841/730419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500124655; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almira Rocha
das Neves. 16382285

MARINHO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1119/770721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500740739; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382293

DISSOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2021/881108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502060611; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382307

MANUEL FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2167/891229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502266953; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382463

PINA & TEIXEIRA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3349/980209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504062972; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382471

MANUEL FERREIRA VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 540/670622; identificação de pessoa colectiva
n.º 500295050; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382480

ROKEFIL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3528/990121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504370367; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382498

SEMICENTRO � NOVAS TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2462/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502626445; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382412

PROVEÍCULOS � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2883/950515; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417726; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382420

PROLIMÓVEL � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2297/901029; identificação de pessoa colectiva
n.º 502470267; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382439

FILIPE CRUZ & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2195/900313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502309830; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382447

VBJ � AUTO GÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3115/961114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503772194; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383850

C. M. PRAÇA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1480/811215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501240659; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383842

MANUEL CHOUPEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3265/970729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503936936; data da apresentação: 010629.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas do exercício do ano
de 2000 (acta da aprovação donde consta a aplicação dos resulta-
dos, relatório de gestão, balanço analítico, demonstração de resulta-
dos líquidos e anexo ao balanço e à demonstração dos resultados).

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383834

COSTA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 196/511117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500338086; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383826

ARMINDO J. B. COSTA � CONTABILIDADE FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3183/970305; identificação de pessoa colectiva
n.º 503835994; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383818

IMOBILIÁRIA RIBAULENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3064/960724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697095; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16383800

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA � DR.A ALDA MARIA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3207/970421; identificação de pessoa colectiva
n.º 503871605; data da apresentação: 010629.

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

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382323

IMOBUL � IMOBILIÁRIA DE UL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3512/981222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504386980; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/
010906.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 5 500 000$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelo novo sócio agora admitido Ma-
nuel Valente Marques, casado com Diamantina da Silva Coelho, na
comunhão geral;

b) Foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato social, cuja
redacção é a seguinte, numerada, rubricada e autenticada com o selo
branco desta conservatória, conforme o original:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, e
corresponde à soma de quatro quotas, sendo três do valor nominal
de 1 500 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Antó-
nio Manuel Coelho Valente Marques, Manuel Coelho Valente Mar-
ques e Paulo Coelho Valente Marques, e outra do valor nominal de
5 500 000$, pertencente ao sócio Manuel Valente Marques.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica atribuída a todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com a remuneração que for fixada em
assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os actos e
contratos, é necessária e suficiente a assinatura do sócio Manuel
Valente Marques ou a assinatura conjunta de dois dos outros três
gerentes.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382676

CATARINA SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 4040/010824; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/010824.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72, am-
bos do Código do Registo Comercial, entre Pedro Miguel Oliveira
dos Santos Sá, solteiro, maior, Armindo dos Santos Sá, casado com
Maria Madalena Oliveira Santos, na comunhão geral, e Catarina da
Silva Santos Sá, solteira, menor, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo contrato integrado por oito cláusulas, e que
a seguir se reproduz conforme o original, composta por três folhas,
numeradas, rubricadas e autenticadas com o selo branco desta con-
servatória:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Catarina Sá, L.da, e vai ter a sua sede
no lugar da Gandra, da freguesia de São Roque, do concelho de
Oliveira de Azeméis.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de produtos diver-
sos, nomeadamente calçado e componentes para calçado.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 1000 euros, pertencente ao sócio Armindo dos Santos Sá, e duas
iguais de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Pedro Miguel Oliveira dos Santos Sá e Catarina da Silva Santos Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Pedro
Miguel Oliveira dos Santos Sá e Armindo dos Santos Sá, que desde
já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Concei-
ção Maia Meireles de Oliveira. 16382684

ANTÓNIO LUÍS DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1419/810505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501152911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
010703.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º,
ambos do Código do Registo Comercial, foram designados geren-

tes, por deliberação de 10 de Abril de 2001, os sócios Zacarias
António Soares de Oliveira e José dos Santos Brandão.

Está conforme.

8 de Agosto de 2001. � A Ajudante-Principal, Maria Adília
Conde de Pinho Oliveira. 16382196

LAMECAR � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2197/900316; identificação de pessoa colectiva
n.º 502320524; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383567

PADARIA GRANDE AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2327/910129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502504331; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383575

CAMPOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1447/810908; identificação de pessoa colectiva
n.º 501219552; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383559

SIMÕES & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 472/650603; identificação de pessoa colectiva
n.º 501082514; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383540
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HERGIL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2148/891026; identificação de pessoa colectiva
n.º 502238178; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383524

SIMOLDES � PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1468/811111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501220267; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383532

PLASTAZE � PLÁSTICOS DE AZEMÉIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2951/951206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503539554; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383516

RODRIGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2967/960104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555061; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383508

M. D. A. � MOLDES DE AZEMÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2357/910419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502546646; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Arminda
Bandeira Gouveia. 16383494

MECAMOLDES � MOLDES PARA PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1596/830105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501341501; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 16382226

POLIAZE � RECICLAGEM DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2965/960104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503555215; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959442

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DOS TRONQUEIRÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3546/990225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504445804; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959426

IMP � INDÚSTRIAS DE MONTAGENS PORTUGUESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2966/960104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503554812; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959434

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DO VALE DA VIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3547/990225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504445847; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959418

SOCIEDADE AGRO-FLORESTAL DA RIBEIRA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3545/990225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504447774; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959400

RETURCAÇA � SOCIEDADE DE RESERVAS
DE CAÇA TURÍSITCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2510/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502442930; data da apresentação: 010629.

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ermelin-
da da Costa Marques. 16959396

SÃO JOÃO DA MADEIRA

LUÍS REIS & COSTA , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Ma-
trícula n.º 1091/911106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502641207.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas re-
lativamente ao ano 2000 � Entrega n.os 27/20010626 e 3/20010803.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Madalena
Carvalho Santos. 12167592

BEJA
MÉRTOLA

TÁXI � JOÃO, COSTA & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 212/
010816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010816.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe por João
Manuel André Costa e mulher Maria Perpétua Guerreiro, casados
na comunhão de adquiridos, e Hugo Miguel Guerreiro Costa, sol-
teiro, maior, todos residentes em Espírito Santo, Mértola, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXI � João, Costa &
Guerreiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na aldeia e freguesia do Espírito
Santo, concelho de Mértola, com endereço postal na caixa n.º 3300.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiros com condutor, nomeadamente
para fins turísticos.

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 três quotas:

Uma, no valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio João
Manuel André Costa;

Duas, no valor nominal de 1500 euros, cada, pertencente cada uma
delas a cada um dos sócios, Maria Perpétua Guerreiro e Hugo Mi-
guel Guerreiro Costa.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel André
Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 10147926

BRAGA
AMARES

DEPRIPEÇAS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 330/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504205293; data da
apresentação: 20010820.
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Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe relati-
vos ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora-Interina, Idalina Ma-
ria Vieira da Silva Sousa Pereira. 16569610

BARCELOS

EUROJOVIAL � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA A INDÚSTRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização de Gião, Rua de D. Jaime, 121,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4365/
20010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010830.

Certifico que, José Vilas Boas do Vale Almeida, casado com
Alzira Gonçalves Martins, na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROJOVIAL � Comércio de
Acessórios para a Indústria, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na
Urbanização de Gião, Rua de D. Jaime, 121, freguesia de Arcozelo,
concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em importação e exporta-
ção e comércio de lubrificantes e acessórios para a indústria, nomea-
damente sacos plásticos.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14856433

AMÉLIA & MANUELA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4369/
20010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20010830.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre Ma-
ria Manuela Sousa Barbosa Andrade, casada com José Ferreira da
Costa Andrade, na comunhão de adquiridos, e Maria Amélia Sousa
Barbosa da Silva, casada com Manuel Simões da Silva, na comu-

nhão de adquiridos, foi constituída sociedade que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amélia & Manuela, L.da, e tem a
sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Lijó, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de
vestuário, sua comercialização, importação e exportação.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14856468

MARIA FÁTIMA FIGUEIREDO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Calçadas, Edifício Galo,
caixa postal n.º 1504, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4368/
20010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20010830.

Certifico que, Maria de Fátima Figueiredo da Silva, casada com
António Carlos Faria Salsa, na comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Fátima Figueiredo Silva,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização das Calçadas,
Edifício Galo, caixa postal n.º 1504. freguesia e concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de embala-
gem, designadamente artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à
própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14856450

CARLOS ALBERTO LOPES VINTENA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vilar, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4366/
20010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010830.

Certifico que, Carlos Alberto Lopes Vintena, casado com Rosa
Maria Sousa Pereira Almeida, na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARLOS ALBERTO LOPES
VINTENA � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lu-
gar de Vilar, freguesia de Roriz, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, ampliação, restauração
e transformação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu
único sócio.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o seu sócio único a celebrar com a sociedade to-
dos os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da
sociedade, nos termos previstos no artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral pertence a quem vier a ser designa-
do gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Carlos Alberto
Lopes Vintena.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessá-
ria a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis, e proceder aos com-

petentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local e alterar ou rescindir os

respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14868296

SANDRA SOUSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Amaral, Quintiães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4367/
20010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20010830.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre San-
dra Augusta Araújo de Sousa, solteira, e Maria Ilídia Araújo de
Sousa, casada com Armindo Filipe Maciel Miranda, na comunhão
de adquiridos, foi constituída sociedade que se rege pelos seguintes
estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SANDRA SOUSA � Confec-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Amaral, freguesia de
Quintiães, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção e comércio de
artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até montante global igual ao dobro do capital social
existente à data da deliberação

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14856441

BRAGA

AUTO TÁXIS VELOCIDADE, L.DA

Sede: Rua das Regadinhas, lote 9, 1.º, Lomar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 876/
691022; identificação de pessoa colectiva n.º 500952647; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 23; números e data das
apresentações: 30 e 31/010712.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
cessação de funções de gerente de Ramiro Fernandes, por renúncia,
em 23 de Maio de 2001.

Mais certifico que, a mesma sociedade alterou o seu pacto social
quanto aos artigos 1.º, 4.º e 5.º, que ficaram, com o seguinte teor.

ARTIGO 1.º

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
carece do consentimento da sociedade que tem preferência na aqui-
sição das quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência pertence a todos os sócios, sendo necessária a inter-
venção de três dos cinco sócios para obrigar a sociedade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo no prazo de
três meses.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 11767901

NABIL & PINTO CORREIA, L.DA

Sede: Rua do Raio, Centro Comercial do Rechicho,
loja 61, Braga (São José de São Lazaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3627/
920428; identificação de pessoa colectiva n.º 502762764; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 5/010801.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.
Depositada a escritura na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16568346

NABIL BENBELAID � AGÊNCIA DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Groias, Urbanização Belo Horizonte,
lote 38, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6662/
000113; data da entrega para depósito: 010725.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou a acta e documen-
tos legais respeitantes ao depósito de contas do ano de exercício de
2000.

Está conforme.

25 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 15978133

VILACEL � ELECTRICIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Rua de São João, 6, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4123/
931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503113875; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 8, 9 e 10/010802.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
à cessação de funções de gerente de Maria da Conceição de Araújo
Leite, por renúncia, em 6 de Julho de 2001. Mais certifico que a

mesma sociedade aumentou o seu capital de 400 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$ realizado em dinheiro; que
o capital foi redenominado para 5000 euros e foi alterado o pacto so-
cial quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VILACEL � Electricidade e Consul-
toria, L.da e tem a sua sede na Rua de São João, 6, da freguesia de Braga
(Sé), desta cidade.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de engenharia e técnicas
afins (electricidade, projectos e consultoria na respectiva área).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade cabe ao sócio João de Deus Mor-
gado Vilaça, que se mantém na gerência e ao sócio Jorge Manuel
da Silva Santos, que desde já é nomeado gerente, sendo obrigatóri-
as as assinaturas conjuntas de ambos para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

2 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16568559

GASPAR & LAURINDA, L.DA

Sede: Campo do Casal, 8, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6977/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 500940819; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 23/20010712.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumen-
to de 602 410$ realizado em dinheiro. Mais certifico que o capital
foi redenominado para 5000 euros e foi alterado o pacto social
quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

[...]
§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas de valor nominal de
1250 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência pertence a todos os sócios, sendo necessária a inter-
venção de três dos gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
carece do consentimento da sociedade que tem preferência na aqui-
sição das quotas.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo no prazo de
três meses.

Está conforme.

12 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 11767871

INFORMERITUS BRAGA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Lugar do Feijoal, freguesia de Lomar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5370/
970311; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; nú-
meros e data das apresentações: 34 e 35/010720.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
à cessação de funções de gerente de João Manuel Coruche Mendes
Lima, por renúncia, em 5 de Julho de 2001. Mais certifico que a
mesma sociedade aumentou o seu capital de 400 000$ para
5 002 410$, sendo o aumento de 4 612 050$ realizado em dinhei-
ro; redenominou o capital para 25 000 euros e foi alterado o pacto
social quanto ao artigo 4.º, o n.º 1 do artigo 2.º e n.os 2 e 3 do ar-
tigo 5.º que ficaram com o seguinte teor:

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Luís Soares Barbosa, 85, fregue-
sia de São Vítor, da cidade de Braga.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas: uma de 18 750 euros do
sócio Paulo Miguel Coruche Mendes Lima; e uma de 6250 euros do
sócio João Manuel Coruche Mendes Lima.

5.º

2 � Ficam desde já designados gerentes o sócio Paulo Miguel
Coruche Mendes Lima e Manuel Jorge Veiga Alves.

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

Está conforme.

20 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16557344

AUTO REPARADORA DE FALPERRA,
DE BARROS & PEIXOTO, L.DA

Sede: Estrada Nova, Nogueira

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2091/
850221; identificação de pessoa colectiva n.º 501531807; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/010727.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao aumentou de capital de 500 000$ para 1 002 410$, sendo o au-
mento de 502 410$ realizado em dinheiro. Mais certifico que o ca-
pital foi redenominado para 5000 euros e foi alterado o pacto social
quanto ao artigo 3.º

Está conforme.

27 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16582420

A. VILELA & IRMÃO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 758, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 330/
280817; identificação de pessoa colectiva n.º 500005915; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 18/010727.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao aumento de capital de 400 000$ para 4 009 640$, sendo o aumen-
to de 3 609 640$ realizado em dinheiro. Mais certifico que o capi-
tal foi redenominado para 20 000 euros e foi alterado o pacto social
quanto aos artigos 3.º e 5.º que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros, divi-
dido em duas quotas, sendo uma de 15 000 euros pertencente ao
sócio Manuel Lopes da Costa, e outra de 5000 euros pertencente à
sócia Maria Filomena Figueiredo da Silva Costa.

ARTIGO 5.º

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
suficiente a assinatura de um gerente.

2 � Estão incluídos nos poderes de gerência a outorga de con-
tratos de natureza financeira, designadamente de leasing mobiliário
e imobiliário, fixando livremente montantes, juros e condições de

pagamento e ainda a compra, venda e troca de viaturas automóveis
para a sociedade.

Depositado o texto completo do contrato alterado na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

27 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 16583396

MONTEFISA, TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, 6, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4471/
950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503352950; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 32/010732.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
ao aumento de capital de 500 000$ para 1 002 410$, realizado em
dinheiro, sendo 120 439$ por incorporação de reservas legais e
381 971$ subscrito pelos sócios em dinheiro. Mais certifico que o
capital foi redenominado para 5000 euros e foi alterado o pacto so-
cial quanto ao artigo 3.º que ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em quatro quotas assim distribuído: duas
de 2250 euros cada uma, de cada uma delas sendo titulares os só-
cios Dr. António José Ramalho Monteiro e Dr.ª Maria Adelaide
Pinto da Costa Neves Ramalho Monteiro, e duas de 250 euros cada
uma, de cada uma delas sendo titulares os sócios José Filipe Neves
Monteiro e Sara Maria Neves Monteiro.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 12898406

ALUMÍNIOS NAVARRA � EXTRUSÃO DE ALUMÍNIOS, S. A.
Sede: Lugar da Veiga das Antas, Navarra, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3396/
910220; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/010724.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à nomeação de no-
vos órgãos sociais para o triénio com início no dia 1 de Janeiro de 2001.

Ficaram nomeadas as seguintes pessoas para os cargos indicados:
Conselho de administração: presidente � Avelino Gonçalves do

Carmo; vogais: Irene Maria Garcia do Carmo, casada e José Ernesto
Garcia do Carmo.

Fiscalização: Armindo Costa, Serra Cruz e Martins, SROC;
suplente: Dr. António Serra Cruz, ROC.

Está conforme.

24 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 11758970

RAITE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Teófilo, 142, Braga (São de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7203/
001219; (of.) averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe se procedeu
à cessação de funções de gerente de Maria Amélia de Freitas Go-
mes de Abreu, por renúncia, em 26 de Julho de 2001. Mais certifi-
co que a mesma sociedade aumentou o seu capital de 10 000 euros
para 100 000 euros, sendo o aumento de 90 000 euros realizado em
dinheiro; foi alterado o pacto social quanto aos artigos n.º 2 do ar-
tigo 1.º e artigo 4.º que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sua sede é na Rua de Pascoal Fernandes, 4, freguesia de

Lamaçães, concelho de Braga.
3 � (Mantém-se.)
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ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 50 000 euros cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante do quín-
tuplo do capital social.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 16569377

ESPOSENDE

M. V. RODRIGUES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1166/
010719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010719.

Certifico que Manuel da Venda Rodrigues, constituiu a sociedade
em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. V. RODRIGUES �
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes, 54, fre-
guesia de Gemeses, concelho de Esposende.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao
sócio único Manuel da Venda Rodrigues que fica desde já nomeado
gerente.

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

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, to-
car e vender veículos automóveis de e para a sociedade, bem como
de quaisquer imóveis, tomar de trespasse estabelecimentos comer-
ciais, promover os respectivos registos e tomar de arrendamento
quaisquer locais, tudo para prossecução dos fins da sociedade.

ARTIGO 5.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício deverão observar
os imperativos legais quanto à constituição de reserva legal.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14679949

SENTIDO ÚNICO � PIZZERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 520/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502909870; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010817.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a escritura donde consta a cessação de funções de gerente de Arman-
do dos Santos Saraiva, por renúncia, em 18 de Maio de 2001.

Mais certifico que pela apresentação n.º 18, de 17 de Agosto de
2001, foi o capital social aumentado de 500 000$ para 1 002 410$,
sendo a importância do aumento de 502 410$, realizada na modali-
dade novas entrada, em dinheiro, e em que participam ambos os
sócios, cada um deles com a importância de 251 205$, reforçando,
assim, a quota de cada um, que fica a ser de 501 205$;

c) Redenominar em euros o capital social; e
d) Consequentemente, alterar a redacção dos artigos 6.º e 7.º do

respectivo contrato os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais com o valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Artur António Ra-
mos Pereira Saraiva e Paula Cristina Vieira Pereira Saraiva.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio Artur António Ramos
Pereira Saraiva, já nomeado gerente e à sócia Paula Cristina Vieira
Pereira Saraiva, ora nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura
de qualquer um dos gerentes para obrigar a sociedade.

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

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626470

GUIMARÃES

GASPAR MENDES, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, sem número de polícia,
rés-do-chão, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3854; identificação de pessoa colectiva n.º 502697059; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14889307

LORETO & COUTINHOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Mousinho de Albuquerque, 103,
rés-do-chão, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5311; identificação de pessoa colectiva n.º 502288450; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva
11022434

TECNITEXTIL � ARTES E ESPECIALIDADES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Boavista, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 913; identificação de pessoa colectiva n.º 500280681; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva
11206942

M. SOUSA & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua da Caldeirôa, 126, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 856; identificação de pessoa colectiva n.º 500173664; data da
apresentação: 20010621.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva
11022450

J. MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua da Caldeirôa, 124-A, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1313; identificação de pessoa colectiva n.º 500735921; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva
11022442

CARVALHO & FERNANDES, L.DA

Sede: Avenida de Conde de Margaride, stand 6,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1624; identificação de pessoa colectiva n.º 500995192; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva
11022469

CARRIBEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua de 24 de Junho, 19-A, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3284; identificação de pessoa colectiva n.º 502243180; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14817063

F. M. I. � COMERCIALIZAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua de 17 de Fevereiro, 571,
Selho São Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5969; identificação de pessoa colectiva n.º 504167227; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14817020

NELSON FERNANDES & BATISTA, L.DA

Sede: Lugar de Crasto, Selho São Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2595; identificação de pessoa colectiva n.º 501765786; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14817047

FREITAS & DIAS, L.DA

Sede: Lugar do Monte da Carreira, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3885; identificação de pessoa colectiva n.º 502712350; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049790

DAVID RIBEIRO & ANTUNES, L.DA

Sede: Lugar do Barreiro, Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 558; identificação de pessoa colectiva n.º 500083266; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14816911

J. PINHEIRO, L.DA

Sede: Lugar do Bairro Alto, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5553; identificação de pessoa colectiva n.º 503921157; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049707

CITÂNIA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel José Pereira, 526,
Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5555; identificação de pessoa colectiva n.º 503921149; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049677

TIAPAS CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Loteamento de Bouçós, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2940; identificação de pessoa colectiva n.º 502002948; data da
apresentação: 20010626.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049740

FREITAS & FERREIRA � FABRICANTES DE OURIVESARIA, L.DA

Sede: Lugar da Pedreira, Sande São Martinho, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4082; identificação de pessoa colectiva n.º 502881011; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049693

CHAVADEGO � RESTAURANTE E GRILHARIA, L.DA

Sede: Lugar de Campo Novo, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3488; identificação de pessoa colectiva n.º 502119616; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049669

TAICONSEG � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
E SEGUROS, L.DA

Sede: Praça do Dr. João Antunes Guimarães, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3329; identificação de pessoa colectiva n.º 502285516; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049901

SAUDINVEST � SERVIÇOS MÉDICOS NO ÂMBITO
DA SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel José Pereira, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6912; identificação de pessoa colectiva n.º 505077078; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11049731

ANTÓNIO MARIA FERREIRA DA CUNHA, L.DA

Sede: Largo do Toural, 38 e 39, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2619; identificação de pessoa colectiva n.º 501783989; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14889277

PETROMARQUES � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
S. TORCATO, L.DA

Sede: Lugar da Cachada, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4614; identificação de pessoa colectiva n.º 503274771; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11071931

MOGASE � MONTAGENS DE GÁS E ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Largo do Monte Largo, Aldão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3139; identificação de pessoa colectiva n.º 502171529; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11071940

VERCAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote H1, 2.ª fase, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3677; identificação de pessoa colectiva n.º 502549726; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14889315

ADALTEX � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Monte de Baixo, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5142; identificação de pessoa colectiva n.º 503635804; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816962

LAMEIRINHO � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Sede: Lugar do Lameirinho, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 611; identificação de pessoa colectiva n.º 500151539; data da
apresentação: 26062001.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
consolidadas do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14405237

LAMEIRINHO � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Sede: Lugar do Lameirinho, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 611; identificação de pessoa colectiva n.º 500151539; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816970

LAMEIRINHO � RECURSOS ENERGÉTICOS, S. A.

Sede: Lugar do Lameirinho, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4525; identificação de pessoa colectiva n.º 503232874; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816989

SOCIBORDA � SOCIEDADE DE BORDADOS, L.DA

Sede: Lugar de Covas (Apartado 25), Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 668; identificação de pessoa colectiva n.º 500263450; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816997

FELTAIPAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar do Montinho, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4316; identificação de pessoa colectiva n.º 502803339; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 11000074

COGNITUS � COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS,
DENTÁRIOS E HOSPITALARES, L.DA

Sede: Alameda de São Dâmaso, 480, 3.º, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7017; identificação de pessoa colectiva n.º 505189050; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 11000082

ESCOLA DE CONDUÇÃO CIDADE BERÇO, L.DA

Sede: Rua do Dr. João Afonso de Almeida, fracção O,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5961; identificação de pessoa colectiva n.º 504163671; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 13334913

TETRALAR � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Quinta do Lameirinho, lote 34, Selho São Jorge,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5269; identificação de pessoa colectiva n.º 503698709; data da
apresentação: 26062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14817080

PACOSPORT � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Centro Comercial Villa, loja 60, São Sebastião,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3714; identificação de pessoa colectiva n.º 502561505; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14405245

GANDRAVE � ABATE E COMERCIALIZAÇÃO DE AVES, L.DA

Sede: Lugar da Gandra, Briteiros, São Salvador, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1404; data da apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11001500

ESCOLA DE CONDUÇÃO RONFENSE, L.DA

Sede: Lugar de Pedroso, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6017; identificação de pessoa colectiva n.º 504213733; data da
apresentação: 20010626.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11215593

MANUEL & CASTRO, L.DA

Sede: Centro Comercial Villa, loja 9, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5894; identificação de pessoa colectiva n.º 504130030; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11000023

TÁXIS SÃO PEDRO, L.DA

Sede: Calçada de Santo António, Pencelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5384; identificação de pessoa colectiva n.º 503790010; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 11000015

HOMOGENIC � DESIGN, REPRESENTAÇÕES
E PRODUTO TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua da Venda Nova, Leitões, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6629; identificação de pessoa colectiva n.º 504261487; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho 14405229

GOMES & COSTA, L.DA

Sede: Lugar de Valdante, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1711; identificação de pessoa colectiva n.º 501086374; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816857

J. COSTA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Santo Amaro, Candoso São Tiago,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1952; identificação de pessoa colectiva n.º 501250310; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 14816849

A. SILVA � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Rua do Padre Francisco Salazar, Burrecos,
Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6064; identificação de pessoa colectiva n.º 504214330; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 11044977

CONSTRUÇÕES GRILOS DE CAMILO & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Burrecos, Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2701; identificação de pessoa colectiva n.º 501833757; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 11044993

DOMINGOS AUGUSTO SILVA RAMOS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Pascoais, 339, loja 17,
São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5912; identificação de pessoa colectiva n.º 504130633; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes 11044985

FONSECA & ALVES, L.DA

Sede: Lugar de Real,
freguesia de Briteiros Santo Estevão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2148; identificação de pessoa colectiva n.º 501362274; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022167

PASTELARIA SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 88-B, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2503; identificação de pessoa colectiva n.º 501687491; data da
apresentação: 20010620.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022086

INDÚSTRIA DE CUTELARIA CASTRO, L.DA

Sede: Lugar de Louredo, loteamento de Selho (São
Lourenço), freguesia de Selho São Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5831; identificação de pessoa colectiva n.º 504130340; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022078

CASA DE PASTO SILVA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Lugar de Meirão, freguesia de Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3616; data da apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022060

FÁBRICA DE CALÇADO CALCIGUIMA, L.DA

Sede: Lugar de Alijó, freguesia de Atães, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3937; identificação de pessoa colectiva n.º 502743719; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022051

PEREIRA & SALGADO, L.DA

Sede: Lugar da Taipa, freguesia de Atães, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3790; identificação de pessoa colectiva n.º 502627522; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022043

CAFÉ VALTER, L.DA

Sede: Largo A., L. de Carvalho, 29, 31,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3938; identificação de pessoa colectiva n.º 502743743; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022035

AUTO MECÂNICA SOBRADO, L.DA

Sede: Lugar do Sobrado, freguesia de Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4336; identificação de pessoa colectiva n.º 503072206; data da
apresentação: 20010620.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022027

BASTOS TEIXEIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de Paio Galvão, 48, 3.º B,
freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3432; identificação de pessoa colectiva n.º 502366362; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11055685

INOXTUBO � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, freguesia de Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5276; identificação de pessoa colectiva n.º 503716448; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11071982

CLÍNICA DENTÁRIO DR.A SALOMÉ CUNHA, L.DA

Sede: Avenida da Igreja, bloco 6, rés-do-chão, Brito,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6401; identificação de pessoa colectiva n.º 504513605; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 12230847

AGILSPORT � CRIAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 47, 1.º, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1948; identificação de pessoa colectiva n.º 501243712; data da
apresentação: 260620001.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11049502

EMISILVA � INDÚSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Monte de Alvar, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6358; identificação de pessoa colectiva n.º 504455826; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11072555

A. PIMENTA III � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5300; identificação de pessoa colectiva n.º 503736686; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000058

NOVA A. PIMENTA � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5298; identificação de pessoa colectiva n.º 503736716; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000031

A. PIMENTA IV � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5299; identificação de pessoa colectiva n.º 503736694; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14405253

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MACHADO VAZ
SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5301; identificação de pessoa colectiva n.º 503736651; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000325

RICARNEL � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Lugar do Olival, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5036; identificação de pessoa colectiva n.º 503551740; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000333

CONSTRUTORA ALBINO SIMÕES, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, Selho São Jorge,
Pevidem, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3010; identificação de pessoa colectiva n.º 502030771; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 12230952

CELESTEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, Selho São Jorge,
Pevidem, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2343; identificação de pessoa colectiva n.º 501605959; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 12230944

A E A � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Avenida de D. João IV, 227, rés-do-chão,
São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4927; identificação de pessoa colectiva n.º 503487929; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11049499

JOSÉ MARQUES, S. A.
Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3348; identificação de pessoa colectiva n.º 500897042; data da
apresentação: 20010626.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000384

HERDMARQUES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Travessa da Lameira, 71, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6730; data da apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000376

CERDEIRO � GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Lugar de Passos, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5406; identificação de pessoa colectiva n.º 503824178; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000368

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CERDEIRO, L.DA

Sede: Lugar de Passos, Serzedelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6156; identificação de pessoa colectiva n.º 504276662; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000350

ANTÓNIO MARQUES DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar da Sobreira, Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2828; identificação de pessoa colectiva n.º 501903798; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000341

CENTRAL TÁXIS DE PEVIDEM, L.DA

Sede: Rua da Primavera, lote 138, Nespereira,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6933; identificação de pessoa colectiva n.º 505100207; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 14888238

A. PIMENTA I � INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 760, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5296; identificação de pessoa colectiva n.º 503736660; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11000040

PEDRO MIGUEL FERNANDES SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Margaride, Meio, bloco A, 161,
rés-do-chão, Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6772; identificação de pessoa colectiva n.º 504881400; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11041064

CATI PRACLI � CENTRO DE ACOMPANHAMENTO
TERAPÊUTICO E PRÁTICA CLÍNICA, L.DA

Sede: Rua de Manuel Saraiva Brandão, 12, 1.º, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6181; identificação de pessoa colectiva n.º 504334638; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14889323

FERTUZINHOS, L.DA

Sede: Lugar do Tapado, Sande São Clemente, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1722; identificação de pessoa colectiva n.º 501082603; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14889293

PÃO � BELA, L.DA

Sede: Rua da Bela, Moreira de Cónegos Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3664; identificação de pessoa colectiva n.º 502547090; data da
apresentação: 25062001.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14816873

ANTÓNIO VAZ VIEIRA & SEQUEIRA, L.DA

Sede: Rua da Beira, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3803; identificação de pessoa colectiva n.º 502641894; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 14816865

EF � COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Londres, bloco 1-B, loja 2, Creixomil,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4115; identificação de pessoa colectiva n.º 502887036; data da
apresentação: 25062001.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11044950

CONSTRUÇÕES SÃO DÂMASO, L.DA

Sede: Rua de São Dâmaso, sem número de polícia,
freguesia de Oliveira do Castelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6286; identificação de pessoa colectiva n.º 504348566; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072490

PASTELARIA LURDINHAS, L.DA

Sede: Rua de São Gualter, 844, freguesia de Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4991; identificação de pessoa colectiva n.º 503525073; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072482

JOÃO DA SILVA MAGALHÃES & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar do Souto,
freguesia de Sande São Clemente, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6287; identificação de pessoa colectiva n.º 504335740; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072199

FRIOL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua da Pousada, lote 19, cave,
freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2812; identificação de pessoa colectiva n.º 501893385; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072113

CONSTRUÇÕES JOAQUIM AZEVEDO FARIA, L.DA

Sede: Lugar da Avenida, 220, freguesia de Tabuadelo,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5503; identificação de pessoa colectiva n.º 503856991; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072059

IMOBILIÁRIA DO PEDRAL, L.DA

Sede: Urbanização do Pedral, Rua da Bela Vista, 12,
rés-do-chão, freguesia de Candelo, São Tiago, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5661; identificação de pessoa colectiva n.º 503970867; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072458

SEZILBOR � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Lugar de Serzil, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3816; data da apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072458

MANUEL MENDES & FILHO, L.DA

Sede: Rua de Bento Cardoso, 33/35,
freguesia de São Sebastião Castelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6012; identificação de pessoa colectiva n.º 504212532; data da
apresentação: 20010626.
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Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072067

J. F. ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Travessa de Camões, 51 a 53, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 500144460; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072091

CARMO & ALVES, L.DA

Sede: Rua da Valinho, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5450; identificação de pessoa colectiva n.º 503834009; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022361

JORGE NUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Vila das Trofas, B1 19 B, Urgeses,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6802; identificação de pessoa colectiva n.º 504921401; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022353

RESTAURANTE PIRÂMIDE DO EGIPTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estação, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6648; data da apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022345

JOSÉ ADÉLIO M. CASTRO, L.DA

Sede: Lugar de Chão, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4729; identificação de pessoa colectiva n.º 503351180; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11014024

VAGABOND � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Lugar da Devesa, Escura Abação, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3395; identificação de pessoa colectiva n.º 502383364; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11073225

CONSTRUÇÕES PEREIRA DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Bela, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6705; data da apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022337

AGUIAR & MACEDO � CONSULTORES, L.DA

Sede: Avenida do Parque, 218, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4264; identificação de pessoa colectiva n.º 503002240; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11071796

DOMINGOS DA SILVA FERNANDES, L.DA

Sede: Rua dos Tojais, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6308; identificação de pessoa colectiva n.º 504384945; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11073217

MARQ�F � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Sede: Boavista, São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6467; identificação de pessoa colectiva n.º 504515985; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11048760
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MARQUES DE FREITAS & C.A, L.DA

Sede: Lugar de Pombal, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4659; identificação de pessoa colectiva n.º 503301280; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11048778

ANTÓNIO JORDÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Agra, 882, 1.º, esquerdo,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5896; data da apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11073209

GINOCLIN � CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTÉTRICIA, L.DA

Sede: Praceta Paulo VI, 64, N, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5890; identificação de pessoa colectiva n.º 504131222; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11071788

CARLOS PINTO & FREITAS, L.DA

Sede: Lugar de Chã, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5201; identificação de pessoa colectiva n.º 503661830; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11073233

QUINTÃS TEIXEIRA, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, Rua n.º 3, bloco D, 419,
rés-do-chão, freguesia de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2818; identificação de pessoa colectiva n.º 501899146; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817039

JOANA DE FREITAS MENDES & C.A, L.DA

Sede: Praça do Mercado, freguesia de São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 961; identificação de pessoa colectiva n.º 500366314; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817012

ASA � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Sede: Lugar de Covas, freguesia de Polvoreira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 564; identificação de pessoa colectiva n.º 500011346; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817004

FERNANDES SANTOS & ROSA, L.DA

Sede: Rua de Camões, 11 a 17,
freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1022; identificação de pessoa colectiva n.º 500204365; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11072105

MARPEI � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Lugar da Póvoa, freguesia de Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 844; identificação de pessoa colectiva n.º 501770763; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817225

GARRAFEIRA GONÇALO CARDOSO, L.DA

Sede: Mirante, Edifício Mirante, lote 5, Polvoreira,
Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5137; identificação de pessoa colectiva n.º 503641561; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072466
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LOUDACAR � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rodovia, Pavilhão 6, Urgeses Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4845; identificação de pessoa colectiva n.º 503428337; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022400

FOTO MACHADO � JOSÉ AZEVEDO MACHADO & C.A, L.DA

Sede: Alameda da Resistência ao Fascismo,
1, S. Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3224; identificação de pessoa colectiva n.º 502197005; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11049553

CASTRO PRÍNCIPE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Padre João Moreira Leite,
Prazins Santa Eufêmia, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5380; identificação de pessoa colectiva n.º 503790168; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022396

CONFELUSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Travessa da Bela, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5556; identificação de pessoa colectiva n.º 503921351; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022388

CONFELDANA � CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar do Agro, piso 1, lote B5, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7050; identificação de pessoa colectiva n.º 505206897; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022329

CONSTRUÇÕES MANUEL LOPES & FREITAS, L.DA

Sede: Rua da Casa Nova, 21, Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4740; identificação de pessoa colectiva n.º 503366790; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022370

ARLINDO AUGUSTO PIMENTA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Central (Pevidém), Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5459; identificação de pessoa colectiva n.º 503834114; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11071850

SOUTO & PAIVA, L.DA

Sede: Urbanização da Quintã, Rua de Teixeira
de Pascoais, 516, rés-do-chão, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2010; identificação de pessoa colectiva n.º 501287272; data da
apresentação: 20010618.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11073071

CEGUIL � REPRESENTAÇÕES DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Rua do Comendador Padre Borges, sem número,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1478; identificação de pessoa colectiva n.º 500841810; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11071869

ALBERTO RIBEIRO & ROCHA, L.DA

Sede: Rua do Padre Armando Vieira Gonçalves,
Selho São Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3378; identificação de pessoa colectiva n.º 502343435; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11071877



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(161)

PORCYCLING � REPRESENTAÇÃO DESPORTIVA, L.DA

Sede: Rua de Albano Coelho Lima, bloco 4, 3.º,
esquerdo, apartamento 26, Pevidém, Selho São Jorge,

Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6391; identificação de pessoa colectiva n.º 504424572; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11044624

NOVAEL � EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO
E ELECTRÓNICO, L.DA

Sede: Urbanização Além de Cima, lote 13,
Sande São Clemente, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3108; identificação de pessoa colectiva n.º 501710272; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11049839

JOSÉ SALGADO & SALGADO, L.DA

Sede: Rua do Moutinho, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6344; identificação de pessoa colectiva n.º 504609920 data da
apresentação: 20010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11049936

J. C. MOURÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Linhares, lote 2-A, Briteiros Santo
Estevão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6913; identificação de pessoa colectiva n.º 505034247; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11049847

CONSTRUÇÕES TABUADELO, L.DA

Sede: Lugar da Vinha Nova, Tabuadelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4371; identificação de pessoa colectiva n.º 503101214; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072148

CHURRASQUEIRA DO TOURAL, L.DA

Sede: Travessa de Camões, 7, rés-do-chão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3814; identificação de pessoa colectiva n.º 502650010; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072024

IMPACETE � PRODUTOS QUÍMICOS E MÁQUINAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de João XXI, 293/314, São Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4958; identificação de pessoa colectiva n.º 503512907; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072075

A. M. FERNANDES, L.DA

Sede: Rua dos Cutileiros, Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3381; identificação de pessoa colectiva n.º 502383879; data da
apresentação: 20010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072172

AGOSTINHO PINTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Londres, bloco 1, rés-do-chão,
Creixomil, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4757; identificação de pessoa colectiva n.º 503366811; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 12357928

PINTO & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Rua de João de Melo, Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 502217980; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11023767
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CALPOR � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Sede: Lugar de Chã, Penselo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2384; identificação de pessoa colectiva n.º 501531335; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11023791

CONSTRUÇÕES NOVADIAS, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Gandarela, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4821; identificação de pessoa colectiva n.º 503414255; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11023856

BEMODA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Agra, Brito, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4539; identificação de pessoa colectiva n.º 502819847; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11023783

LUÍS TEIXEIRA DE CARVALHO & IRMÃS, L.DA

Sede: Rua da Caldeiroa, 28,
freguesia de São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 334; identificação de pessoa colectiva n.º 500170622; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817217

ABREUS � TÊXTEIS E MALHAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Monte Alvar, freguesia de Ronfe, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4726; identificação de pessoa colectiva n.º 503351024; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14817233

FARIMA � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 546, sala 401,
freguesia de São Paio Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3825; identificação de pessoa colectiva n.º 502687797; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817250

CONFECÇÕES GILIANA, L.DA

Sede: Lugar do Assento, freguesia de Mesão Frio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2050; identificação de pessoa colectiva n.º 501300317; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817268

J. FERNANDES CORREIA, L.DA

Sede: Rua da Rainha D. Maria II, 84 a 92, rés-do-chão,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 736; identificação de pessoa colectiva n.º 500144605; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 14817276

INOXFAFE � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Machado, 433, freguesia de Azurém,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6808; data da apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11071990

VIMARANES � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE GUIMARÃES, CRL

Sede: Rua do Dr. Alberto Sampaio, 62, rés-do-chão,
freguesia de Oliveira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5;
identificação de pessoa colectiva n.º 500806721; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 71/20010810.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi deposi-
tada a acta, onde consta a nomeação dos órgãos sociais para o trié-
nio 2001 a 2003:

Direcção: presidente � António Azevedo Castro; secretário: Mário
Alves Machado; tesoureiro: João de Sá Gonçalves; primeiro
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vogal: António de Oliveira Azevedo; segundo vogal: Agostinho Pe-
reira Machado; primeiro suplente: Jerónimo Salgado Freitas; segundo
suplente: João Álvaro Pontes Fernandes.

Fiscalização: presidente � Alfredo Sousa Reis; primeiro
vogal: Domingos Rafael Oliveira Faria; segundo vogal: José Caeta-
no Estima Ferreira.

Data da deliberação: 21 de Julho de 2001.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 11069945

SEZIM � SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Sede: Casa de Sezim, Nespereira, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2470; identificação de pessoa colectiva n.º 501661174; data da
apresentação: 20010619.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

8 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11032014

PENSILTEX � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Padre Firmino 312, Pencelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2410; data da apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11022868

SEANOVA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Santa Apolónia, Silvares, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6508; identificação de pessoa colectiva n.º 504772686; data da
apresentação: 20010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14816792

MANUEL PINTO & FILHAS, L.DA

Sede: Lugar de Monteselos, Tabuadelo, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 756; identificação de pessoa colectiva n.º 500917850; data da
apresentação: 010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14816784

TÁXIS MOTAS, L.DA

Sede: Cruzeiro, Sande S. Clemente, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 730; identificação de pessoa colectiva n.º 500464294; data da
apresentação: 010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14816776

RELENHA � LAREIRAS E RECUPERADORES
DAS ENERGIAS NATURAIS, L.DA

Sede: Rua de Moura Machado, 433, Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2334; identificação de pessoa colectiva n.º 501576797; data da
apresentação: 010625.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14816768

COZISANDE � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Faísca, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6932; identificação de pessoa colectiva n.º 505024195; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 14816903

GUIMAELECTRA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Loteamento Santarém, Lote 13, Sande, Vila Nova,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4558; identificação de pessoa colectiva n.º 503232483; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11049812

RESTAURANTE MIQUELINA, L.DA

Sede: Lugar de S. Gemil, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6542; identificação de pessoa colectiva n.º 504792288; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072474
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VICENTE & ARNALDINO, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, sem número, freguesia
de Azurém, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6653; data da apresentação: 010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072431

C. C. F. � CORTE E CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Pacô de Vieira, freguesia de Mesão Frio,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6047; identificação de pessoa colectiva n.º 504212770; data da
apresentação: 010626.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da
Silva Reis Pacheco. 11072180

RESTAURANTE XIQUINHO, L.DA

Sede: Rua das Vinhas, 42, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5951; identificação de pessoa colectiva n.º 504161539; data da
apresentação: 010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Graça da Silva
Reis Pacheco. 11022310

MÓVEIS S. TORCATO, L.DA

Sede: Urbanização Colina Verde, 323, S. Torcato,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2960; identificação de pessoa colectiva n.º 502008130; data da
apresentação: 010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022477

M. PEREIRA & ARAÚJO, L.DA

Sede: Lugar de Pouve, Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4673; identificação de pessoa colectiva n.º 503313114; data da
apresentação: 010621.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11022981

GRANITAIPAS � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: Lugar de Sabroso, Sande S. Lourenço, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5881; identificação de pessoa colectiva n.º 504173944; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11049928

SOCARPETES � TAPEÇARIAS, ALCATIFAS
E TÊXTEIS LAR, L.DA

Sede: Lugar da Rabata, Barco, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4896; identificação de pessoa colectiva n.º 503464864; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11023899

FREITAS & ARAÚJO, L.DA

Sede: Lugar de Souto de Almoínha, Souto S. Salvador,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3886; identificação de pessoa colectiva n.º 502712112; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11049898

FERRAGENS TAIPENSE, L.DA

Sede: Rua Comandante Carvalho Crato, Caldelas,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5905; identificação de pessoa colectiva n.º 504130560; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11071907
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FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: Lugar de Fundevila, Lote 5, Rodovia de Covas,
Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 500945845; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11071885

EXTRATEG � ECONOMIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da Ramada, 397, S. Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6004; identificação de pessoa colectiva n.º 504212141; data da
apresentação: 010622.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos na pasta
respectiva da sociedade em epígrafe, referente à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
11023880

BRAGANÇA
MIRANDA DO DOURO

ANTÓNIO URSUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrí-
cula n.º 161/000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504962159; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 7 e 10/010914.

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

a) Cessação de funções de gerente � José António Ursua
Sarmiento; Data: 3 de Setembro de 2001; Causa: renúncia;

b) O pacto foi alterado, nos seus artigos 3.º e 4.º, os quais passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, representado por quatro quotas iguais, do valor
nominal de 12 500 euros, cada uma, pertencentes uma ao sócio
António Herrera Ruz, outra ao sócio Manuel Herrera Romera, ou-
tra ao sócio António Herrera Romera, e outra ao sócio Simon Herrera
Romera.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio
António Herrera Ruz, que desde já é designado gerente;

2 � Para obrigar e representar a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura do gerente António Herrera Ruz.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositada
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Andrade. 15378152

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE CONDEIXA�A�NOVA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 1; identificação de pessoa colectiva n.º 501120033; averba-

mento n.º 11 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010907.

Certifico que foram nomeados directores da associação em epí-
grafe para o biénio de 2001/2002 com data da deliberação de 9 de
Março de 2001, as pessoas que a seguir se indicam:

Presidente: Artur Rodrigues Dinis; Vice-presidente: Gustavo Joa-
quim Rocha Santos; 1.º Secretário: Manuel Miranda Pires dos San-
tos; 2.º Secretário: Fernando Manuel Santos Espírito Santo;
Tesoureiro: Eduardo Marques Redinha; Vogal: Orlando Augusto
Marques; Suplente: Ramiro Manuel Ferreira Branco.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 13587315

TERRAZUL AGREGADOS � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE INERTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 386; identificação de pessoa colectiva n.º 501755098; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 3/010911.

Certifico que a sociedade alterou o artigo 2.º, do pacto social, pelo
qual a sede da mesma passou a ser em Sangardão � Furadouro �
Condeixa-a-a-Nova.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 13587323

GÓIS

CASI � INDÚSTRIAS METÁLICAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Várzea Grande, freguesia de Vila Nova do Ceira,
concelho de Góis

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 106/
721109; inscrição n.º 19 e inscrição n.º 21; números e data das
apresentações: 1 e 3/010629.

Certifico que para os fins dos artigos 71.º e 72.º, do Código do
Registo Comercial, foi efectuado o seguinte acto de registo:

1.º Alteração parcial do contrato social quanto ao artigo 6.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade será administrada e representada por ambos os só-
cios estando já nomeado gerente o sócio Januário Mário Fernandes e
sendo agora nomeado gerente o sócio Casimiro Fernandes os quais po-
derão não ser remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

2.º Alteração parcial do contrato social quanto ao artigo 6.º, que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo sócio
Casimiro Fernandes, já nomeado gerente, o qual não poderá ser re-
munerado se tal for deliberado em assembleia geral.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

24 de Agosto de 2001. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10361936

LOUSÃ

SONDAGENS DE ÁGUA ANTÓNIO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 862/
010828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010828.
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Certifico que entre Maria Cristina Carvalho dos Santos e marido
António José Ferreira das Neves, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sondagens de Água António
Neves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Lugar de Pereiro, freguesia
de Serpins, concelho da Lousã.

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 lo-
cais de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de sondagens de água e
furos artesianos de captação de água, incluindo instalação de siste-
mas de bombagem e construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, (equivalente a 10 024 100$)
e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Ma-
ria Cristina Carvalho dos Santos e António José Ferreira das Neves.

§ único. Cada um dos sócios realizou apenas 50% da sua quota,
em dinheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro,
no prazo máximo de 1 ano.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento bens móveis, 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 o original.

14 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Luís Perei-
ra Figueiredo. 15044033

CONSTRUÇÕES VENTURA, SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 864/
010830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010830.

Certifico que entre Carlos Ventura Antunes e mulher Maria José
de Jesus Simões, casados na comunhão de adquiridos; Fernando
Manuel Simões Ventura Antunes, solteiro, maior e Marco António

Simões Ventura Antunes, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Construções Ventura,
Simões & Filhos, L.da, com sede no Lugar do Freixo, freguesia de
Vilarinho, concelho da Lousã.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada,
quer no próprio concelho onde fica estabelecida, quer para qualquer
concelho limítrofe e poderão ser criadas sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas legais de representação, tanto no país como
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a construção de edifícios, constru-
ção e engenharia civil e outras obras especializadas de construção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 8000 euros, que corresponde ao montante de 1 603 856$, divi-
dido em quatro quotas de igual valor nominal de 2000 euros, per-
tencentes uma a cada sócio.

Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos.

4.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a outros estranhos carece do consentimento da sociedade
que goza do direito de preferência, em primeiro lugar, gozando os
sócios não cedentes desse direito em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Carlos Ventura
Antunes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de apenas um gerente.

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos estra-
nhos ao objecto social.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Ramalheiro Martins Serra. 06870007

MÁRIO CUNHA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 667/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503702978; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/010829.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 2 000 000$ para 40 096 400$ e redenominou em euros,
pelo que o artigo 3.º do pacto passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente em dinheiro é de 200 000 euros
(equivale a 40 096 400$), e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 100 000 euros cada uma, tituladas uma
em nome de cada um dos sócios.

O texto do contrato na sua versão actualizada encontra-se arqui-
vado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Ramalheiro Martins Serra. 06841511
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HQM � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 860/
010824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010824.

Certifico que entre Hélder Quental Martins e mulher Maria Ma-
nuela de Jesus Joaquim Martins, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HQM � Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida São Silvestre, 21,
1.º, vila, freguesia e concelho da Lousã.

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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de gabinete de contabi-
lidade.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Hélder Quental Martins e Maria
Manuela de Jesus Joaquim Martins.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e to-
mar 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 o original.

14 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Luís Perei-
ra Figueiredo. 15044025

CONSTRUÇÕES LOPES & CARINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 861/
010823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010823.

Certifico que entre António Fernandes Lopes e mulher Cesaltina
Manuela Simões Carinhas, casados na comunhão de adquiridos, foi

constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � Lopes &
Carinhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Lugar de Vale, 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,
bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, cons-
trução de edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim e como actividade acessória o arrendamento
de bens imóveis.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios António Fernandes Lopes e Cesalti-
na Manuela Simões Carinhas.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o 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, imóveis ou direitos, de-
signadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por
contratos leasing e ALD, bem tomar de arrendamento imóveis ne-
cessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Luís Perei-
ra Figueiredo. 15044017

PENACOVA

CONSTRUÇÕES � ANTÓNIO LOPES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 385/
010726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010726.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 3 folhas é
reprodução integral do pacto social da sociedade supra identificada,
cujo contrato foi outorgado em 25 de Julho de 2001, a fls. 45 do
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Livro n.º 154-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, entre Maria da Saudade Silva Fernandes
Lopes e marido António da Cruz Lopes, casados na comunhão ge-
ral, conforme fotocópia autenticada da respectiva escritura, que se
encontra arquivada nesta Conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � António Lopes
& Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Água do Soito, 22,
freguesia e concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Maria da Saudade Silva Fernandes Lo-
pes e António da Cruz Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais, vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905155

CONSTRUÇÕES CURVAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 387/
010727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010727.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 2 folhas é

reprodução integral do pacto social do documento particular de con-
trato de sociedade unipessoal supra identificada, outorgado em 23 de
Julho de 2001 pelo sócio António Bernardo Agrelos Curval, casado
com Maria Amália Gonçalves Curval na comunhão de adquiridos,
conforme fotocópia autenticada do respectivo documento, que se
encontra arquivada nesta Conservatória.

Contrato de sociedade unipessoal

António Bernardo Agrelos Curval, casado com Maria Amália
Gonçalves Curval no regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Favaios, concelho de Alijó, nacionalidade portuguesa,
residente na Rua de Lagares, 18, freguesia de Travanca do Mondego,
concelho de Penacova, bilhete de identidade n.º 6389009, datado de
28 de Novembro de 1994, emitido pelo Arquivo de Identificação de
Coimbra, número de identificação de Coimbra, número de identifi-
cação fiscal 105059765, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, com o número de identificação de pessoa colectiva
505658593, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Construções Curval,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Lagares, 18, freguesia
de Travanca do Mondego, concelho de Penacova.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem com 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.

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 10 ve-
zes o capital 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.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905180

JOSÉ CARLOS ESCADA � RESTAURAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 388/
010727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010727.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial de Penacova, que o documento anexo com
3 folhas é reprodução integral da escritura outorgada em 26 de Julho
de 2001, a fls. 102 do Livro n.º 154-D do Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra entre José Carlos Rosa
dos Santos Escada e mulher Maria Elisabete da Silva Rodrigues, ca-
sados na comunhão de adquiridos, conforme fotocópia autenticada do
respectivo documento, que se encontra arquivada nesta conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos Escada � Restau-
ração e Manutenção de Imóveis, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Cabeço Santo,
6, Lugar de S. Mamede, freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da construção civil, nomeadamente restauro e manutenção de imó-
veis, e comércio de materiais de construção.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios José Carlos Rosa dos Santos Escada
e Maria Elisabete da Silva Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio José Carlos Rosa dos Santos Escada.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905198

BAPTISTA & HUGO � PROJECÇÃO DE GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 390/
010801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010801.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 3 folhas é
reprodução integral da escritura outorgada em 31 de Julho de 2001,
a fls. 59 do Livro n.º 155-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra entre António Agostinho de
Jesus Baptista, casado com Maria Lídia Figueiredo Pais Baptista, na
comunhão de adquiridos e Vítor Hugo Figueiredo Batista, solteiro,
maior, conforme fotocópia autenticada do respectivo documento, que
se encontra arquivada nesta conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Baptista & Hugo � Projecção
de Gesso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Lugar de Carvoeira, fregue-
sia e concelho de Penacova.

3 � A gerência da sociedade, 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 actividade de construção civil,
actividades de acabamentos, designadamente aplicação de gessos,
monomassas e execução de rebocos, e comércio de materiais de cons-
trução, de equipamentos e máquinas relacionadas com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios António Agostinho de Jesus Baptista e Vítor Hugo
Figueiredo Batista.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 fixa-
das em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

1 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905210

SACOTÁXI � TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 389/
010801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010801.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 3 folhas é
reprodução integral da escritura outorgada em 13 de Julho de 2001,
a fls. 6 do Livro n.º 152-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra pelo sócio José Carlos Cordeiro
dos Santos casado com Maria Teresa Fonseca Coelho dos Santos,
na comunhão de adquiridos, conforme fotocópia autenticada do res-
pectivo documento, que se encontra arquivada nesta Conservatória.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SACOTÁXI � Táxi, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede no Lugar de Castinçal, freguesia de S. Pedro de
Alva, concelho de Penacova.
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§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José Carlos Cordei-
ro dos Santos.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio José Carlos Cordeiro dos
Santos, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas es-
tranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a afim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial, despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905228

CONSTRUÇÕES SILVA BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 391/
010801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010801.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 4 folhas é
reprodução integral da escritura outorgada em 27 de Julho de 2001,
a fls. 117 do Livro n.º 154-A do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra entre António Silva Bap-
tista casado com Graça Maria de Jesus Simões, na comunhão de
adquiridos; Milene Patrícia Jesus Baptista, solteira, menor e Nádia
Sofia de Jesus Baptista, solteira, maior, conforme fotocópia autenti-
cada do respectivo documento, que se encontra arquivada nesta
Conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Silva Batista &
Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cruz, 8, Lugar de S.
Mamede, freguesia de Lorvão, concelho de Penacova.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e

serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicas; comércio de materiais de construção; compra, venda e per-
muta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e alu-
guer de máquinas e equipamentos para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 8000 euros pertencente ao sócio António Silva Baptista; e
Duas iguais de 1000 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das

sócias Milene Patrícia Jesus Baptista e Nádia Sofia de Jesus Bap-
tista.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio António Silva Baptista.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

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 veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, bem como comprar e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
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sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905201

J. BELBUCHE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 386/
010727; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010727.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 2 folhas é
reprodução integral do pacto social do documento particular de con-
trato de sociedade unipessoal supra identificada, outorgado em 24 de
Julho de 2001 pelo sócio Jorge Miguel Ferreira Belbuche, solteiro,
maior, conforme fotocópia autenticada do respectivo documento, que
se encontra arquivada nesta Conservatória.

Contrato de sociedade unipessoal

Jorge Miguel Ferreira Belbuche, solteiro, maior, natural da vila,
freguesia e concelho de Penacova, nacionalidade portuguesa, resi-
dente no Lugar do Coiço, freguesia de Oliveira do Mondego, con-
celho de Penacova, bilhete de identidade n.º 10400990, datado de
7 de Fevereiro de 1996 emitido pelo Arquivo de Identificação de
Coimbra, número de identificação fiscal 196941520, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, com identificação de pessoa colec-
tiva n.º 505658461 que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. Belbuche, Unipessoal, L.da

e tem sede no Lugar do Coiço, freguesia de Oliveira do Mondego,
concelho de Penacova.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, 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 serralharia civil,
comércio de produtos e equipamentos relacionados com a actividade.

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 fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital 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.

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905171

CILIA ALVES � MINIMERCADO E CAFÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 392/
010802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010802.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que o documento anexo com 2 folhas é
reprodução integral do documento particular do contrato outorgado
em 2 de Agosto de 2001, pela sócia Cilia Maria Almeida Alves
Abranches casado com José Manuel Marques Abranches, na comu-
nhão de adquiridos, conforme fotocópia autenticada do respectivo
contrato, que se encontra arquivada nesta Conservatória.

Contrato de sociedade unipessoal

Cilia Maria Almeida Alves Abranches, casada com José Manuel
Marques Abranches no regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Travanca do Mondego, concelho de Penacova, na-
cionalidade portuguesa, residente na Avenida Júlio Ribeiro, 36, lu-
gar e freguesia de Travanca do Mondego, concelho de Penacova,
portadora do bilhete de identidade n.º 8118436, datado de 22 de
Janeiro de 1996 emitido pelo Arquivo de Identificação de Coimbra,
número de identificação fiscal 175546274, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, com identificação de pessoa colectiva
n.º 505658445 que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Cilia Alves � Minimercado
e Café, Unipessoal, L.da e tem sede na Avenida Júlio Ribeiro, 36,
lugar e freguesia de Travanca do Mondego, concelho de Penacova.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, 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 exploração de mini-
mercado, café, comércio de produtos alimentares, bebidas e tabaco.

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 10 ve-
zes o capital 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.

Conferida, está conforme.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905236

JOSÉ ALVES JOAQUIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 395/
010810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010810.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo de Registo Comercial, que o documento anexo com 2 folhas é
reprodução integral do pacto social da sociedade supra identificada,
cujo documento particular foi outorgado em 6 de Agosto de 2001,
pelo sócio José Alves Joaquim, solteiro, maior, conforme fotocópia
autenticada da respectiva escritura, que se encontra arquivada nesta
Conservatória.

Contrato de sociedade

José Alves Joaquim, solteiro, maior, natural de Travanca do
Mondego, freguesia de Travanca do Mondego, concelho de Pena-
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cova, nacionalidade portuguesa, residente na Rua da Portela, 35,
lugar e freguesia de Travanca do Mondego, concelho de Penacova,
bilhete de identidade n.º 7690780, de 14 de Fevereiro de 2000,
emitido pelo Serviço de Identificação Civil de Coimbra, número de
identificação fiscal 176014322, constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, com identificação de pessoa colectiva n.º 505682427, que
se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação José Alves Joaquim,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Portela, 35, lugar e fre-
guesia de Travanca do Mondego, concelho de Penacova.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, 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 silvicultura e explo-
ração florestal.

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 ao dé-
cuplo do capital 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.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905341

PARADOXO � DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 397/
010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010821.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo de Registo Comercial, que o documento anexo com 4 folhas é
reprodução integral do pacto social da sociedade supra identificada,
cujo contrato foi outorgado em 21 de Agosto de 2001 a fls. 133 do
Livro n.º 157-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, entre Paulo Jorge Seabra Sampaio, solteiro,
maior e Carlos Manuel Martins Dias, solteiro, maior, conforme foto-
cópia autenticada da respectiva escritura, que se encontra arquivada
nesta Conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paradoxo � Discoteca, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo D. Amélia, sem nú-
mero, vila, freguesia e concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de discoteca e 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 iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge Seabra Sampaio e Car-
los Manuel Martins Dias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessário a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905325

ANTÓNIO SILVA PAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 396/
010813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010813.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo de Registo Comercial, que o documento anexo com 3 folhas é
reprodução integral do pacto social da sociedade supra identificada,
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cujo contrato foi outorgado em 13 de Agosto de 2001 a fls. 145 do
Livro n.º 156-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, pelo sócio António Manuel Silva Pais, di-
vorciado, conforme fotocópia autenticada da respectiva escritura, que
se encontra arquivada nesta Conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Silva Pais, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Rua da Igreja, 22, lugar e freguesia
de Travanca do Mondego, concelho de Penacova.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de execução de todo o
tipo de pinturas, colocação de parquet e de vidros; e comercializa-
ção de material relacionado com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio António Manuel Silva
Pais.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, António Manuel Silva Pais,
desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905350

PAÇO VELHO � PINTURA E REVESTIMENTOS MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 398/
010824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010824.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo de Registo Comercial, que o documento anexo com 3 folhas é
reprodução integral do pacto social da sociedade supra identificada,
cujo contrato foi outorgado em 22 de Agosto de 2001 a fls. 51 do
Livro n.º 158-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Coimbra, entre António José Pereira dos Santos Silva

e mulher Ana Bela dos Santos Cordeiro, casados na comunhão de
adquiridos, conforme fotocópia autenticada da respectiva escritura,
que se encontra arquivada nesta Conservatória.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paço Velho � Pintura e Reves-
timentos Madeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Paço Velho, sem nú-
mero, lugar e freguesia de S. Pedro de Alva, concelho de Penacova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pin-
tura na construção civil, revestimentos em madeiras e outros produ-
tos e comercialização dos artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 3000 euros, pertencente ao sócio António José Pereira dos
Santos Silva; e

Uma de 2000 euros, pertencente à sócia Ana Bela dos Santos
Cordeiro.

ARTIGO 4.º

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

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 parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905333

MONDEGOGESSO � ACABAMENTOS EM GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 322/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504849360; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/010813.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Có-
digo de Registo Comercial, que o documento anexo com 1 folha é
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reprodução integral da alteração parcial do pacto social da sociedade
supra, conforme escritura outorgada em 9 de Agosto de 2001, a
fls. 94 do Livro n.º 156-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra.

Mais certifico que texto completo do pacto social da mesma so-
ciedade, na sua redacção actualizada com a referida alteração, foi
depositado na pasta respectiva.

ARTIGO 4.º

1 � [�].
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e

contratos basta a assinatura de um gerente.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905317

JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 110/
891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502265701; data da
apresentação: 010621.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que se encontram depositados na pasta
respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas relati-
vos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13910086

TRANSPORTES MARTINS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 249/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504276590; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 3, 5 e 6/010810.

Certifico que por escritura outorgada em 23 de Julho de 2001 a
fls. 60 do Livro n.º 677-B do 2.º Cartório Notarial de Coimbra.

a) Foi aumentado o capital social da sociedade supra identificada
de 50 000 000$ para 50 120 500$.

b) Foi alterado parcialmente o pacto social quanto aos
artigos seguintes, cuja redacção passou a ser:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Transportes Martins
& Gomes, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua Vale da Sobreira, no
Telhado, na freguesia de Figueira de Lorvão, concelho de Penacova.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
250 000 euros equivalente a 50 120 500$ e corresponde à soma de
duas quotas de 125 000 euros cada, equivalentes cada uma a
25 060 250$ e pertencentes cada uma a cada um dos sócios
Armandino Cruz Martins e Paula Clara de Sousa Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelo sócios
Armandino Cruz Martins, este já nomeado gerente e pela sócia Paula
Clara de Sousa Simões, sendo agora nomeada gerente os quais pode-
rão não ser remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

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

c) Cessação das funções de gerentes do ex-sócios Manuel Simões
Martins e Maria Benilde Gomes da Cruz, em 23 de Julho de 2001,
por renúncia.

Mais certifico que o texto completo do pacto social da mesma
sociedade, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13904647

FAQUIC � FABRICAÇÃO DE ADJUVANTES QUÍMICOS
INDUSTRIAIS PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 247/
981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504276557; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/010820.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo de Registo Comercial, que a inscrição supra identificado é do
seguinte teor:

Designação para as funções de gerente de Victor Manuel Mon-
teiro Fernandes, divorciado, em 6 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 13905260

PENELA

RODRIGUES & ARSÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 157/
000529; identificação de pessoa colectiva n.º 505018314.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a pres-
tação de contas referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09624724

AMíLCAR DIAS CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 22/
690115; identificação de pessoa colectiva n.º 500917116.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a pres-
tação de contas referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09624716

IRMÃOS BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 167/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504970321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a pres-
tação de contas referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09624732

CARLOS ANDRADE MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 153/
000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504844571.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a pres-
tação de contas referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 09624589

A GRELHA DE PENELA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 187/
010730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010730.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(175)

Certifico que entre Fernanda Maria dos Santos Simões Mendes,
casada com Carlos Alberto Encarnação Mendes, em comunhão de
adquiridos e Paula Cristina dos Santos Simões Rodrigues, casada
com Paulo Lopes Rodrigues, em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade com a denominação em epígrafe, a qual se rege-
rá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma A Grelha de Penela � Actividades
Hoteleiras, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Coimbra, 24, fregue-
sia de Penela (São Miguel), concelho de Penela.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar ou encerrar filiais, sucursais, ou
quaisquer outras formas de representação da sociedade, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto a actividade de churrasqueira, café
snack-bar, restaurante, e outras actividades hoteleiras.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quo-
tas, no valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada sócia.

5.º

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

2 � Depende da deliberação dos sócios e celebração de contra-
tos de suprimentos.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a sócios ou não sócios
que como tal vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura conjunta de dois gerentes.

7.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.

8.º

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

9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Rafael.
16336259

ÉVORA
ARRAIOLOS

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA SOSSEGA, L.DA

Sede: Herdade do Pintor, freguesia de Santa Justa,
concelho de Arraiolos

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 119/
920203; identificação de pessoa colectiva n.º 502623152.

Certifico que em relação à sociedade supra identificada foram
depositados os documentos relativos à prestação de contas do exer-
cício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
de Oliveira Marcelino. 14580870

ÉVORA

CERCIDIANA � COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO,
REABILITAÇÃO E INSERÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS

DE ÉVORA, CRL

Sede: Quinta do Feijão ao Espinheiro, Canaviais, 7000 Évora

Capital social: 2500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 10/
831026; identificação de pessoa colectiva n.º 500697884; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 23 e 24/010910.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
A cessação das funções da vice-presidente da direcção Susana

Sofia Leite de Barros Guerreiro por renúncia de 12 de Outubro de
2000.

A designação do vice-presidente da direcção Joaquim Diogo Do-
mingues Branco por deliberação de 15 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555138

PLÁTANO REAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Praceta de Santa Catarina, 57, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1637/
930712; identificação de pessoa colectiva n.º 503027200; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/010911.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada:
A designação do gerente César António Simões Balesteros por

deliberação de 25 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555154

NOSTRATA � APOIO DOMICILIÁRIO DE SAÚDE, L.DA

Sede: Galerias do Hotel da Cartuxa, loja 24,
Sé e S. Pedro, 7000 Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2708/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
010912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Maria da Assunção Ca-
bral Nunes Mexia, divorciada, Avenida Dinis Miranda, 24, Évora e
Maria Jacinta Lopes Caetano Piteira Alberto casada com Joaquim
Manuel Piteira Alberto em comunhão de adquiridos, Rua António
da Silveira, 2, 1.º, Évora.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nostrata � Apoio Domiciliário
de Saúde, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede nesta cidade e concelho nas
Galerias do Hotel da Cartuxa, loja 24, freguesia da Sé e São Pedro.

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

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados informais
de saúde ou outros a pessoas com algum grau de dependência, em
regime de apoio domiciliário, englobando cuidados de saúde, apoio
de enfermagem e higiene corporal e doméstica, com alimentação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 501 205$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele activa e passivamente e com ou sem remuneração conforme
venha a ser deliberado em assembleia geral são exercida por quem
for nomeado gerente também em assembleia geral.

§ 1.º As actuais sócias ficam, desde já, nomeadas gerentes.
§ 2.º A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com as

assinaturas conjuntas de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas ou a sua divisão é livre entre os sócios, po-
rém a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade,
que goza do direito de preferência seguindo-se-lhe os sócios.

6.º

Poderão ser exigidas a todos os sócios prestações suplementares
desde que a assembleia assim o delibere por unanimidade dos vo-
tos representativos de todo o capital social até ao montante de
10 000 000$ e na proporção das respectivas quotas.

7.º

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais a pro-
ceder ao levantamento do capital realizado e depositado em nome
da sociedade no Banco BPI, em Évora, Balcão-Giraldo, a fim de
suportar as despesas de constituição, registos e outras inerentes à
própria actividade da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555197

AUGUSTO DE JESUS PITEIRA, L.DA

Sede: Quinta do Moniz, Rua C, Lote 5, Sé, Évora

Capital social: 9975,96 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 829/
830325; identificação de pessoa colectiva n.º 501361669; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/010911.

Certifico que foi alterado o contrato:
Artigo alterado: 3.º
Forma de obrigar: com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555219

HÉLDER & GRILO � CONTABILIDADE, CONSULTADORIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Bairro António Sérgio, Rua de S. Pedro, 63-A,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2165/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504048643; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: Of. 21 e 22/010801.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram registados:
A cessação das funções do gerente Hélder Octávio Correia Men-

des, por renúncia de 26 de Junho de 2001.
O aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, e a alteração

parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º que passaram a ter a
seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva, o
texto completo, na sua redacção actualizada.

§ único [...].

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a girar sob a firma Hélder & Grilo � Con-
tabilidade, Consultadoria e Informática, L.da, passa a Ter a sua sede
nesta cidade e concelho no Bairro António Sérgio, Rua de São Pe-
dro, 63-A, freguesia da Malagueira.

§ único. [�].
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores sociais, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três
quotas, uma no valor nominal de 2002 euros e 40 cêntimos e a ou-
tra de 997 euros e 60 cêntimos, ambas pertencentes ao sócio José
Alberto Teles Grilo e a restante no de 2000 euros, pertencente à sócia
Elisabete Sandra Serôdio Caldeira Grilo.

2 � [�].

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13553526

RODEVORA � SUPORTES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Alameda D. João III,
1, 2.º, 7000 Évora

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1855/
950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503456209; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/010911.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 23 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555162

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DA VENDA, L.DA

Sede: Monte da Venda, S. Bento do Mato, 7000 Évora

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2661/
010619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
010619.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Maria João Rego de Or-
tigão Ramos Amorim, casada com João Paulo Costa Amorim em
comunhão de adquiridos, Vale Formoso, Almansil, Loulé; Ana
Maria Rego de Ortigão Ramos Borges, divorciada, Avenida do Fai-
al, 6, 2.º-A, Monte Estoril, Cascais; Filipa Maria Rego de Ortigão
Ramos, solteira, maior, Monte da Venda, Azaruja, S. Bento do Mato;
Eduardo Luís Pontes da Silva, casado com Odete Maria Santana
Pauzinho Pontes da Silva em comunhão de adquiridos, Praça Morga-
do Torres, 31, Azaruja e Teresa Maria de Vilhena de Sousa Rego Or-
tigão Ramos, casada com João Ortigão Ramos em separação de bens,
Avenida Senhora do Monte da Saúde, 40, Monte Estoril, Cascais.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola da Herdade da
Venda, L.da, e tem a sua sede no Monte da Venda, freguesia S. Bento
do Mato, deste concelho.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 247 � 24 de Outubro de 2001 22 916-(177)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de exploração agrícola
e agro-pecuária e actividades afins.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idênti-
co ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legislação
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 100 000 euros, distribuído por cinco quotas,
sendo quatro no igual valor nominal de 10 000 euros, realizadas em
dinheiro, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria João Rego
de Ortigão Ramos Amorim, Ana Maria Rego de Ortigão Ramos Bor-
ges, Filipa Maria Rego de Ortigão Ramos e Eduardo Luís Pontes da
Silva e outra no valor nominal de 60 000 euros, pertencente à sócia
Teresa Maria de Vilhena de Sousa Rego Ortigão Ramos, que é reali-
zada com a transferência para a sociedade do seguinte imóvel:

Prédio denominado Herdade da Venda e Anexas, formado de
partes rústica e urbana, com a área de 933 hectares e 4250 centiares,
sito na freguesia de S. Bento do Mato, deste concelho, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Évora sob o n.º 347, daquela
freguesia, nela registado a favor da outorgante, Teresa Maria de
Vilhena de Sousa Rego Ortigão Ramos, pela inscrição G, apresen-
tação 10, de 27 de Janeiro de 1998, inscrito na matriz respectiva, a
parte rústica sob o artigo 1.º, Secção BB1 e a parte urbana inscrita
sob os artigos 286.º, 287.º, 288.º, 463.º, 466.,º, 467.º, 468.º, 469.º,
471.º e 472.º, a que é atribuído o valor de 60 000 000 de euros.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, fica a cargo de três gerentes que nesta forem nomeados.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, Teresa Maria
de Vilhena de Sousa Rego Ortigão Ramos, Filipa Maria Rego de
Ortigão Ramos e Eduardo Luís Pontes da Silva.

ARTIGO 7.º

A sociedade vincula-se:
a) Com a assinatura de dois gerentes;
b) Com as assinaturas de um gerente e de um procurador; e
c) Com a assinatura de um procurador, nos precisos termos da

procuração.
ARTIGO 8.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de morte, interdição ou inabilitação de um ou mais

sócios;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação judicial; e

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

ARTIGO 9.º

Os lucros terão o destino que em cada ano lhes for dado pela
assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555189

A & J. ORVALHO � ESCOLA DE CONDUÇÃO, L.DA

Sede: Alameda D. João III (Nascente), 13, Vila Lusitano,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2707/
010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/010911.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: José Manuel Mendes
Orvalho e mulher Anabela da Conceição Valente dos Santos Mira
Mendes Orvalho, casados em comunhão de adquiridos, Alameda
D. João III (Nascente), Vila Lusitano, 13, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. & J. Orvalho � Escola de
Condução, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda D. João III, (Nas-
cente), 13, Vila Lusitano, freguesia de Horta das Figueiras, conce-
lho de Évora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de escola de con-
dução, formação profissional.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital no montante global igual a duas vezes o capital social inicial.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, José Manuel Men-
des Orvalho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, onerosa ou não depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555200

MONTEMOR-O-NOVO

CAPRI � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua General Humberto delgado, 26,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 439/900108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502267313; Dia: 29 de Junho de 2001.
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Certifico que foi feito o depósito de prestação de contas, da so-
ciedade supra identificada, referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 10397302

VIANA DO ALENTEJO

DISTRIVIANA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrí-
cula n.º 140/990225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504536184; data da apresentação: 010912.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do exercí-
cio de 2000.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Alice da Conceição
Pinto Lopes Grilo. 11660317

FARO
ALBUFEIRA

MANUEL BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 503/
880112; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/
010806.

Certifico que por acta n.º 18 de 6 de Julho de 2001, foi alterado
o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes aos sócios Manuel de Reboredo e
Melo Barão e Candace Wynn Barão.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Avó. 10008730

ALTO DA COLINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2458/010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505454181;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010906.

Certifico que por escritura lavrada em 9 de Julho de 2001, a
fls. 122 do Livro n.º 153-C, do 2.º Cartório Notarial de Faro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Alto da Colina, Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no Aldeamento Alfagar, freguesia e con-
celho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

1 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais,
filiais e agências ou outras formas locais de representação, quer no
território nacional, quer no estrangeiro.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
qualquer tipo de sociedade, mesmo das que prossigam um objecto
diferente do exercido por ela e bem assim em sociedades regula-
das por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção e explo-
ração de hotéis e similares, loteamento e urbanização de terrenos,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim
e gestão hoteleira.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
51 000 euros e corresponde à soma de três quotas no valor nominal
de 17 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Karel Paul
Alice Boute, Suzanna Marie Josephine Louise Liliose Boute
Govaerts e Catherine Christine Suzanne Boute.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam desde já todos os sócios nomeados para a gerência e
representação da sociedade, que serão remunerados ou não consoante
o que for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação da assembleia
geral, prestações suplementares de capital até ao montante de
50 000 euros, sendo a obrigação de cada sócio proporcional à sua
quota de capital.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas efectuada a sócios ou a
terceiros depende do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os sócios em segundo de direito de preferência.

2 � Nos termos do número anterior, deve o sócio que pretende
ceder a sua quota notificar a sociedade, através de carta registada,
com aviso de recepção, relativamente à identidade do cessionário e
ao preço da cessão. Caso a sociedade não pretenda exercer o seu
direito de preferência ou nada disser no prazo de 15 dias após a data
da recepção da notificação, poderão os sócios exercer o seu direito
no prazo de 15 dias seguintes, findo o qual, poderá a quota ser ce-
dida livremente.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que

implique a apreensão, a arrematação ou a adjudicação da quota;
c) Por partilha judicial ou extra-judicial da quota, na parte em que

não for adjudicada ao seu titular, e ainda, pelos motivos previstos
no artigo 1003.º, do Código Civil.

2 � A contrapartida da amortização da quota será, no caso pre-
visto na alínea a) do número anterior, o valor acordado e, nos res-
tantes casos, o seu valor segundo o balanço que for especialmente
elaborado para o efeito.

ARTIGO 9.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a efectuar o levantamento
das entradas depositadas para fazer face às despesas de constituição
e a pagamento de remunerações, aquisição de equipamento ou pro-
moção da sua actividade.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Carmen Morades Zaca-
rias Lopes da Silva. 10009078

PRAZERES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1354/960928; identificação de pessoa colectiva n.º 503111554;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 8 e 10/010827.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, a cópia
da acta n.º 11 de 10 de Abril de 2001, pela qual a sociedade deslo-
cou a sede para o Alto dos Caliços, C-21-A, Albufeira.

Certifico, também que por acto n.º 12 de 23 de Abril de 2001, foi
alterado o artigo 3.º, que tem a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma
de 3500 euros, pertencente a António Manuel Mendes Prazeres
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e uma quota de 1500 euros pertencente a Maria de Fátima Lala
Palma.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Carmen Morades Za-
carias Lopes da Silva. 10008934

CASTRO MARIM

ROSA & GERMANO, L.DA

Sede: Avenida de Altura, Altura, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 127/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504424866;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010828.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito um
registo com a seguinte composição:

Cessação de funções de gerente de Armando Miguel dos Márti-
res Matias Rosa. Data da deliberação: 9 de Junho de 2001, por re-
núncia.

Depositado na pasta própria os respectivos documentos.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
10667660

FILIPE & ARTUR FERNANDES, L.DA

Sede: Rua Principal da Alagôa, 77, Altura,
freguesia de Altura e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 172/010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505625229;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010824.

Certifico que entre Artur Rodrigues Fernandes, casado com Pal-
mira Guerreiro Barão, na comunhão de adquiridos, e Filipe Manuel
Barão Fernandes, casado com Maria Elisabete Coelho Laurindo, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato que a seguir se reproduz por fotocópia con-
forme original.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filipe & Artur Fernandes, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal da Alagoa, 77,

na localidade e freguesia de Altura, concelho de Castro Marim.
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 e obras pú-
blicas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim. Elaboração de projectos para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$),
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 dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
10667695

CONCEIÇÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Jacinto Celorico Palma,
Aldeia de São Bartolomeu do Sul, freguesia e concelho

de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 173/010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505582546;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010905.

Certifico que entre Maria da Conceição Valente Martins, casada
com José Manuel Martins Pereira, na comunhão de adquiridos; Cátia
Filipa Martins Pereira, solteira, menor e Dário Filipe Martins Perei-
ra, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe e que se
rege pelo contrato que a seguir se reproduz por fotocópia conforme
original.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Conceição & Filhos, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Jacinto Celorico Palma, Al-

deia de São Bartolomeu do Sul, freguesia e concelho de Castro Marim.
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 exploração de restaurante,
snack-bar, pastelaria, bar, e outros estabelecimentos hoteleiros e si-
milares.

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 três quotas:

Uma, no valor nominal de 3000 euros pertencente à sócia Maria
da Conceição Valente Martins;

E duas no valor nominal de 1000 euros cada, pertencendo cada
uma delas a cada um dos sócios Cátia Filipa Martins Pereira e Dário
Filipe Martins Pereira.

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 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria da Conceição
Valente Martins.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
10667679

PRAIAL � COMPANHIA PORTUGUESA DE TURISMO, S. A.

Sede: Praia Verde, Lagoa, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 32/900601; identificação de pessoa colectiva n.º 500726965;
inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; número e data da apresenta-
ção: 1/010828.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a ces-
sação de funções de vogal do conselho de administração de Carlos
Manuel de Barros Silva. Data: 2 de Agosto de 2001, por renúncia,
sendo feita a nomeação de vogal do conselho de administração,
Esmeralda dos Santos Reis, solteira, maior. Data da delibe-
ração: 16 de Agosto de 2001. Depositado, na pasta própria, os res-
pectivos documentos.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
10667687

ROSA & GERMANO, L.DA

Sede: Avenida de Altura,
freguesia de Altura e concelho de Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 127/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504424866.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos da prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, José António Gonçalves da Conceição.
10667652

OLHÃO

JOAQUIM FONTES PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 677/
790214; identificação de pessoa colectiva n.º 500828946; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 13/010731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequência
modificado o artigo 3.º, denominado o capital em euros, que passa a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 4250 euros, e outra de 750 euros, sendo titular de
ambas o sócio José Salvador Mendes Segundo.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782569

BARROSO & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 767/
810325; data do depósito: 12 de Junho de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782607

BELGAR � BETÕES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 639/
780426; identificação de pessoa colectiva n.º 500763593; inscri-
ção n.º 31; número e data da apresentação: 14/010702.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 14/010702 � Projecto de fusão. Modalida-

de: Transferência global do património. Sociedade incorporan-
te: Estabelecimentos SCIAL do Norte, S. A., com sede na Avenida
Américo Duarte S. Pedro Fins, Maia, Ermesinde. Sociedades
incorporadas: NOVOCER � Comércio e Indústria de Materiais de
Construção, L.da com sede na Rua D. Maria Annes, 2 e 4, Alhandra;
Sociedade de Transportes, Materiais e Fomento da Construção, L.da,
com sede na Rua do Cais de Santarém, 40-A, Lisboa, e Belgar �
Betões do Algarve, L.da.

Conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782372

JOSÉ VITORINO CUSTÓDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1948/
010703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010703.

Certifico que entre José Vitorino Rodrigues Custódio, casado com
Nélia Maria Mendonça Leiria Custódio, na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Vitorino Custódio,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Brancanes, 69,
4.º direito, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pintura para cons-
trução civil e impermeabilizações.

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 ao sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
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ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 14199807

MAKGEITOS � RESTAURAÇÃO RÁPIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1946/
010629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
010629.

Certifico que entre José Carlos Pereira Joaquim, casado com Maria
de Fátima Lopes da Silva Pereira Joaquim, na comunhão de adqui-
ridos e Satisfação � Restauração Rápida, L.da, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Makgeitos � Restauração Rápida, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 125,
Brancanes, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto social exclusivo a exploração, ope-
ração e gestão de restaurantes da cadeia internacional McDonald�s
sob o regime de franchising.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 100 000 euros (correspondente a 20 048 200$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas:

Uma, no valor nominal de 99 000 euros, pertencente ao sócio José
Carlos Pereira Joaquim; e

Outra, no valor nominal de 1000 euros, pertencentes à sócia Sa-
tisfação � Restauração Rápida, L.da.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A sociedade terá um só gerente, o sócio José Carlos Pereira
Joaquim, por direito especial, que desde já fica nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se mediante a assinatura do sócio-gerente
José Carlos Pereira Joaquim.

ARTIGO 6.º

Competência da gerência

Para além do mais previsto na lei e nestes estatutos, é da compe-
tência da gerência:

a) A alienação, locação e oneração de bens imóveis ou de esta-
belecimentos pertencentes à sociedade;

b) A subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades
e a sua alienação ou oneração.

ARTIGO 7.º

Proibição de cessão de quotas

É proibida a transmissão de quotas, excepto se realizadas para uma
sociedade gestora de participações sociais, cujo capital social seja
detido em pelo menos 99% pelo sócio José Carlos Pereira Joaquim
e que pelo seu pacto social esteja limitada a adquirir participações

em empresas que tenham por objecto social exclusivo a exploração,
operação e gestão de restaurantes da cadeia internacional
McDonald�s sob o regime de franchising.

ARTIGO 8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por morte ou interdição de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
d) Em caso de cessão sem consentimento expresso da sociedade;
e) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de

divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não fique a pertencer integralmente ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Os sócios podem deliberar que haja lugar a prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de duas vezes o capital social.

ARTIGO 10.º

Deliberação dos sócios

1 � As assembleias gerais são convocadas mediante carta regis-
tada com aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima
de 16 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lu-
cros sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva
legal.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 14199890

MARINAUTO, COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AUTOMÓVEIS, MARINHA E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 504/
720620; identificação de pessoa colectiva n.º 500183287; data do
depósito: 25 de Junho de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782658

SOARES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1217/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502293861; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782011
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MARINAUTO, COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AUTOMÓVEIS MARINHA E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 504/
720620; identificação de pessoa colectiva n.º 500183287; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 11/010809.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequência
modificado o artigo 4.º, denominando o capital em euros, que passa
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas; uma
de 4750 euros, pertencente ao sócio Gilberto Aleixo Quinta Arcan-
jo e outra de 250 euros, pertencente em comum aos sócios Liliana
Gil Tavares Arcanjo e João Vítor Tavares Arcanjo.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782275

DROGARIA ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1435/
940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503255467; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/010705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em consequên-
cia modificados os artigos 2.º e 3.º, denominando o capital em eu-
ros, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de tintas, vernizes, fer-
ramentas, ferragens, miudezas de drogaria, artigos de plástico, domés-
ticos e eléctricos, drogas, louça, adubos, sementes, rações, perfuma-
rias, brinquedos e materiais de construção; comércio e exploração
de estabelecimentos similares da hotelaria, nomeadamente cafés,
pastelarias, restaurantes, snack-bares, casas de pasto e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, no igual valor nominal
de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Bernardino
Manuel Faleiro Viegas e Maria Dulce Paixão Viegas.

Declararam ainda os outorgantes sob sua exclusiva responsabili-
dade que a importância do aumento já deu entrada na caixa social.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782283

AMÉRICO � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1094/
880623; identificação de pessoa colectiva n.º 501999892; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782020

HELENA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1958/
010809; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
010809.

Certifico que entre Maria Helena Parra da Encarnação, solteira,
maior, Manuel Gonçalves Gomes, casado com Angelina Maria Cus-
tódia Gomes, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Helena & Gomes, L.da, e tem a
sua sede nos Mercados de Olhão, Avenida 5 de Outubro, freguesia
e concelho de Olhão.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de frutas,
legumes e outros produtos hortofrutícolas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas: uma no valor nominal de 4000 euros pertencente
à sócia Maria Helena Parra da Encarnação e uma no valor no-
minal de 1000 euros, pertencente ao sócio Manuel Gonçalves
Gomes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, gozan-
do os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar do
direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, activa ou passivamente, pertence à só-
cia Maria Helena Parra da Encarnação, desde já nomeada gerente,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

§ único. Para representar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, basta a assinatura de um gerente.

Disposição transitória

A gerência fica autorizada a proceder ao imediato levantamento
e movimento do montante do capital social depositado em nome da
sociedade de modo a proceder aos investimentos necessários ao iní-
cio da actividade da sociedade.

Conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 14199734

GOMES & CARMINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1881/
001020; identificação de pessoa colectiva n.º 504677381; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/010816.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 5/010816. � Dissolução e encerramento da li-

quidação. Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2001.

Conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782356

OTÍLIA & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1879/
001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505079593; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/010816.
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Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 6/010816. � Dissolução e encerramento da li-

quidação. Data da aprovação das contas: 25 de Junho de 2001.

Conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782364

JOSÉ LOURENÇO BARÃO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1782/
990921; identificação de pessoa colectiva n.º 504330470; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/010719.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato e em consequência modificados os ar-
tigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, uma pertencente à sócia, Catarina José
Moreira Barão Teixeira no valor de 4000 euros, e outra de 1000 eu-
ros, pertencente à sócia, Leonor Filipe Pimenta Barão.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com remunera-
ção, fica a cargo, de José Lourenço Barão, o qual desempenhará as
funções de gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a
sociedade.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782291

MADALENA & MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1830/
000329; identificação de pessoa colectiva n.º 504881981; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782380

PARENTE & BERNARDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1262/
900903; identificação de pessoa colectiva n.º 502413875; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782640

A. BERNARDES & FILHOS � CONSTRUÇÕES
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1198/
891024; identificação de pessoa colectiva n.º 502235276; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782631

AUTO PROGRESSO OLHANENSE � OFICINA DE MECÂNICA
GERAL, BATE CHAPAS E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 565/
760427; identificação de pessoa colectiva n.º 500434930; data do
depósito: 29 de Maio de 2001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782240

BENTO COSTA � EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE PEIXE
E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1022/
861203; identificação de pessoa colectiva n.º 501751599; data do
depósito: 29052001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas de exercício de 2000.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782399

FITAS & NEGRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 606/
770519; data do depósito: 29052001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas de exercício de 2000.

12 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782402

JOAQUIM FONTES PACHECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 677/
790214; identificação de pessoa colectiva n.º 500828946; data do
depósito: 20062001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas de exercício de 2000.

5 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 16782518

GUARDA
ALMEIDA

ERNESTO ALMEIDA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 30;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20010807.

Certifico que foi dissolvida e liquidada a sociedade em epígrafe
conforme inscrição a seguir indicada:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 3/20010807.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 15 de Maio de 2001..

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11052783

CARVALHO E REBELO � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502713208; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/20010809.
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Certifico que foi aumentado o capital social de 30 000 000$ para
35 084 350$ (175 000 euros) e alterado o pacto social da sociedade
supra referida, tendo em consequência o artigo 3.º do mesmo fica-
do com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 175 000 euros, correspondente a 35 084 350$, representado por
três quotas; duas do valor nominal de 25 000 euros, pertencendo uma
a cada m dos sócios Ana Maria e José Luís; e uma outra do valor
nominal de 125 000 euros, pertencente ao sócio José Feliciano.

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

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11052597

GUARDA

VOODOOROCHMACHINE � PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1623;
identificação de pessoa colectiva n.º 505044170; data de depó-
sito: 29082001.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi depositada
a prestação de contas referente ao período fiscal 2000.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 16930827

SEIA

PROMOSEIA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 806/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505148536; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010828.

Certifico que Acácio da Cruz Marques, casado com Assucena
Maria Dias Pinheiro, na comunhão de adquiridos e residente na
Folgosa da Madalena, Santiago, Seia, constituiu uma sociedade uni-
pessoal por quotas que se regerá pelo pacto social, constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PROMOSEIA � Compra e Venda
de Imóveis, Unipessoal, L.da e tem a sua sede no lugar da Folgosa
da Madalena, da freguesia de Santiago, do concelho de Seia.

2.º

O seu objecto social consiste na compra e venda de propriedades
imóveis e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente ao
único sócio Acácio da Cruz Marques.

4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio único que desde já fica
nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme for deliberado
em assembleia geral, sendo necessária e suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 13808940

LOPES & FIGUEIREDO � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 602/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504084976.

Certifico que em 26 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13809580

TRANSPORTES ALMERINDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 662/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504501763.

Certifico que em 26 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13809520

SARAIVA � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 233/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 501880119.

Certifico que em 26 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Manuel Gomes
Vieira. 13809563

LEIRIA
ANSIÃO

OLIVEIRA, PIRES & VALENTE, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Vítor Faveiro, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 311/
901122; identificação de pessoa colectiva n.º 502488689; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/010906.

Certifico que pela inscrição n.º 3 foi efectuada a alteração parcial
do contrato, aumento de capital com redenominação da sociedade
supra referida, pelo que o artigo 3.º foi alterado ficando com a re-
dacção abaixo reproduzida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde á soma de três quotas, a seguir discriminadas: uma
no valor de 1000 euros, pertencente ao sócio Amândio Rodrigues
Valente; outra do valor de 1500 euros, pertencente à sócia Maria
Augusta da Conceição Pires; e outra no valor de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Manuel de Oliveira Rodrigues Valente.

O texto actualizado do contrato alterado, ficou arquivado na pasta
respectiva.

11 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 15984974

BATALHA

PÁTIO DO AVÔ � BAR, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 549/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503692891; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/010903.
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Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado com
a quantia de 602 410$, tendo o mesmo sido redenominado para
euros. O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada
e pertencente uma a cada um dos sócios Júlio da Silva Rodrigues e
Alzira Pereira Neves Rodrigues.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14307898

JOÃO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 821/
001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505029340; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; nú-
meros e data das apresentações: 5, (Of.) 6 e 7/010903.

Certifico que o contrato da sociedade em epígrafe foi parcialmente
alterado passando, o n.º 3 do artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios maiores prestações de
capital até ao montante de 20 000 euros.

Certifico ainda que João Gilberto Nunes dos Santos cessou fun-
ções de gerente da sociedade por renúncia em 18 de Junho de 2001 e
que Maria Inês do Nascimento dos Santos foi nomeada gerente em
29 de Junho de 2001.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14307693

MARINHA GRANDE

TORRES DA LUZ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1976; identificação de pessoa colectiva n.º 504959476; data da
apresentação: 30082001.

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

Conferido, está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 15320650

JOSÉ LEONEL J. FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500669660; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data da
apresentações: 1 e 5/20010823.

Certifico que Maria Helena Gonçalves Ribeiro de Sousa Faria foi
exonerada das funções de gerente por renúncia.

Data: 24 de Julho de 2001.

Mais certifico que foi feito o depósito de alteração do contrato,
tendo sido alterados os artigos 3.º e 6.º que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6 000 000$ e corresponde à soma de cinco
quotas: três de 1 740 000$, cada uma de cada um dos sócios, Luís

Miguel de Sousa Faria, Ana Isabel de Sousa Faria Fernandes e Maria
Alexandra de Sousa Faria; uma de 480 000$, do sócio José Manuel
Gonçalves Ribeiro de Sousa; e outra, de 300 000$, do sócio Manuel
João Rodrigues dos Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, poderá ser exercida por sócios
ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Luís
Miguel de Sousa Faria, Ana Isabel de Sousa Faria Fernandes, Ma-
ria Alexandra de Sousa Faria, José Manuel Gonçalves Ribeiro de
Sousa e o não sócio Francisco da Cruz Silva.

2 � A sociedade e os gerentes poderão designar mandatários,
mesmo estranhos à sociedade, mas neste caso a designação deverá
ser aprovada por todos os sócios.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes
sendo uma delas obrigatoriamente a de um dos sócios gerentes Luís
Miguel de Sousa Faria, Ana Isabel de Sousa Faria Fernandes ou
Maria Alexandra de Sousa Faria.

4 � Os gerentes, sob comissão de responderem por perdas e da-
nos, não poderão obrigar a sociedade em actos estranhos aos negó-
cios sociais, designadamente em abonações, fianças e letras de favor.

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

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16994744

FALA E MOVIMENTO � GABINETE DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1873; identificação de pessoa colectiva n.º 504848356; data da
apresentação: 29082001.

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

Conferido, está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 15543927

LOJA DO VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1733; identificação de pessoa colectiva n.º 504330969; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4;
números e datas das apresentações: 2 e 3/20010713 e 2/20010817.

Certifico que Paulo José Carreira Martins foi exonerado das fun-
ções de gerente por destituição.

Data: 6 de Julho de 2001.

Certifico ainda que Maria Lúcia Balseiro de Sousa Lopes foi
designada gerente.

Data: 6 de Julho de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital social para 5 012 050$,
tendo sido alterado o artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma, de 15 000 euros, do sócio Fernando Augusto de Sousa
Lopes; outra de 10 000 euros, da sócia Maria Lúcia Balseiro de
Sousa Lopes.

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

Conferida, está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16994701
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SINALESPECIAL � COMERCIALIZAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE SINALIZAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2039; data da apresentação: 29062001.

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

Conferido, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 15517420

H. C. M. � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1603; identificação de pessoa colectiva n.º 504033301; data da
apresentação: 05092001.

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

Conferido, está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 15516890

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

BERGEL � BALANÇAS E FRIO COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 415/870709; identificação de pessoa colectiva n.º 501849645;
número e data da apresentação: 1208 PC/20062001; pasta
n.º 17 483.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197427

CARDOSO, MACEDO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 494/590512; identificação de pessoa colectiva
n.º 500053456; número e data da apresentação: 1209 PC/
20062001; pasta n.º 17 491.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197419

BARBOSA E LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 236/810707; identificação de pessoa colectiva
n.º 501179631; número e data da apresentação: 1207 PC/
20062001; pasta n.º 17 489.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197397

ÂNGELO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 029/431228; identificação de pessoa colectiva
n.º 501182454; número e data da apresentação: 1205 PC/
20062001; pasta n.º 9505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197494

ANÓRINA & EDUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 136/820218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501234195; número e data da apresentação: 1182 PC/
20062001; pasta n.º 17 302.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 11562455

BARRAL & PREGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 384/600617; identificação de pessoa colectiva
n.º 500564949; número e data da apresentação: 1112 PC/
20062001; pasta n.º 19 230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197478

ALVARENGA & ALVARENGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 674/881018; identificação de pessoa colectiva
n.º 502050608; número e data da apresentação: 1111 PC/
20062001; pasta n.º 19 228.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197443

DAVID RODRIGUES DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 275/860613; identificação de pessoa colectiva
n.º 501681884; número e data da apresentação: 1097 PC/
19062001; pasta n.º 19 445.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197346

SILVA, SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 236/800519; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500978476; número e data da apresentação: 1071 PC/
19062001; pasta n.º 19 463.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197338

TUGILDE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7180/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504620045;
número e data da apresentação: 1058 PC/19062001; pasta
n.º 7180.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197311

DROGARIA DOS LOIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 441/600628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500152667; número e data da apresentação: 1122 PC/
20062001; pasta n.º 10 242.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197303

CONFEITARIA RAINHA DO CARVALHIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 429/911121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502393777; número e data da apresentação: 1210 PC/
20062001; pasta n.º 5342.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197400

FRANCISCO S. M. OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 469/860722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501693580; número e data da apresentação: 1213 PC/
20062001; pasta n.º 14 555.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197362

COPIATOM � SOCIEDADE DE REPRODUÇÕES
DE DOCUMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1231/930507; número e data da apresentação: 1115 PC/
20062001; pasta n.º 1231.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Sandra Marisa
Teixeira Bretes Vitorino. 10197508

MÓVEIS BARÃO DE MANUEL ARMANDO FERREIRA
OLIVEIRA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 803/900130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502280484; averbamento n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 10/010809.

Certifico que na sociedade em epígrafe cessou as funções do car-
go de gerente em 20 de Agosto de 1996, Manuel Jorge da Silva
Oliveira, por óbito.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314075

AGÊNCIA MARÍTIMA SILVA BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 786/620620; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010730; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 17/010809.

Certifico que na sociedade em epígrafe cessaram as funções de
gerentes Georg Wolter e Maria Inês Marque Leal Wolter, em 25 de
Julho de 2001, por renúncia.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 12728349

D. F. CARVALHO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente DOMINGOS CARVALHO, E. I. R. L.)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 757 A/010809; inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 5/010809.

Certifico que por escritura de 14 de Maio de 2001, a sociedade
em epígrafe procedeu à redenominação, aumento e transformação,
tendo após a redenominação para 7 481,97 euros aumentado o ca-
pital para 7500 euros, por reforço de 18,03 euros, passando o con-
trato social a reger-se pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma D. F. Carvalho, Sociedade Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida da República, 1820 C, 2.º,
sala 6, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de representações, impor-
tação e exportação de bens e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 7500 eu-
ros, pertencente na totalidade ao único sócio Domingos Faria de
Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, com ou sem remune-
ração, conforme decisão do sócio único, o qual fica, desde já desig-
nado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ele assinada.
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ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Adverti o outorgante de que o registo deste acto deve ser reque-
rido no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telmar
Aguiar Vasques Rodrigues. 11551461

BEX HIGIENE � REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9170/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504068512;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 22/010809.

Certifico que por escritura de 21 de Junho de 2001, na sociedade
em epígrafe foi aumentado o capital social para 5 012 050$, por
reforço de 4 612 050$, sendo 400 964$ em reservas legais e
4 211 086$ em reservas livres, e que pela mesma escritura
redenominaram o capital social, passando o artigo 3.º do pacto a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, é de 25 000 euros, e
corresponde a uma só quota do valor nominal de 25 000 euros, per-
tencente ao único sócio José João Glória Bexiga.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314377

RUI FERNANDO DE OLIVEIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2433/940816; identificação de pessoa colectiva n.º 503251810;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/010810.

Certifico que por acta de 4 de Julho de 2001, a sociedade em
epígrafe aumentou o capital social para 1 002 410$, por reforço de
402 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas
quotas, e que pela mesma acta foi redenominado o capital social para
5000 euros, passando os sócios Rui Fernando de Oliveira Pinto,
Maria Amélia Ferreira Coutinho de Oliveira Pinto e Rui Pedro Cou-
tinho de Oliveira Pinto a deter as quotas de, respectivamente,
2500 euros, 1250 euros e 1250 euros.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314385

AUTO TÁXIS REVILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 729/680916; identificação de pessoa colectiva n.º 500533210;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 11/010710.

Certifico que por acta de 4 de Julho de 2001, a sociedade em
epígrafe aumentou o capital para 1 002 410$, por reforço de
602 410$, em dinheiro, subscrito quanto a 337 446$ pelo sócio Jú-
lio de Araújo Ferreira Guimarães e quanto a 264 964$ pela sócia
Mimosa Fernanda Lopes, e que pela mesma acta foi redenominado
o capital social, passando o artigo 3.º do pacto a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente realizado, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas com o valor nominal de 3000 euros

pertencente ao sócio Júlio de Araújo Ferreira Guimarães e outra com
o valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Mimosa Fernan-
des Lopes.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314393

QUIMIMACRO � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 458/910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502472472;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 10 e 11/010906.

Certifico que por escritura de 23 de Fevereiro de 1994, na socie-
dade em epígrafe foi alterado o pacto social no que respeita aos ar-
tigos 1.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a denominar-se QUIMIMACRO � Produ-
tos Químicos, L.da, tem a sua sede à Rua do Balteiro, 1 a 13, na fre-
guesia de Vilar do Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura conjunta de am-
bos os gerentes para validamente obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos.

Mais certifico que por escritura de 13 de Outubro de 1994 a so-
ciedade em epígrafe deslocou a sede social para a Rua de Soares dos
Reis, 737, sala A, freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288538

CONSTANTINO COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1210/010810; identificação de pessoa colectiva n.º 502287586;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 37/010810.

Certifico que por escritura de 20 de Fevereiro de 2001, na socie-
dade em epígrafe aumentou o capital social para 10 024 100$, por
reforço de 5 024 100$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção das suas quotas, e que, pela mesma escritura foi redeno-
minado o capital social, passando o artigo 3.º o pacto a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por quatro quotas, duas do valor nomi-
nal de 15 000 euros cada, pertencendo uma ao sócio Constantino da
Costa Cano e outra à sócia Emília Alexandrina Pinto da Silva, e duas
do valor nominal de 10 000 euros cada, pertencendo uma ao sócio
Manuel Francisco Pinto da Costa e outra ao sócio Laurindo Cons-
tantino Pinto da Costa.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telmar
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288546

EUROLUSTRE � FÁBRICA DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4241; identificação de pessoa colectiva n.º 503655171; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 14/20010312; pasta
n.º 4241.
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Certifico que por escritura de 2 de Março de 2001, na sociedade
em epígrafe foi redenominado o capital social e foi alterada a redac-
ção dos artigos 3.º e 9.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3º

O capital social é de 90 759,58 euros e corresponde à soma de
duas quotas sendo uma de 66 674,31 euros pertencente ao sócio
Patrício Leandro Correia de Oliveira e outra de 33 085,27 euros
pertencente ao sócios João Gualberto Gomes Gonçalves.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, apenas poderá ser
exercida pelos sócios, sendo atribuída, nesta data, ao sócio Patrício
Leandro Correia de Oliveira.

§ 1.º O sócio Patrício Leandro Correia de Oliveira, mesmo no caso
de vir a verificar-se aumento de capital social com entrada de no-
vos sócios, deverá estar sempre representado na respectiva gestão.

§ 2.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um dos gerentes.

É o que cumpre certificar.

19 de Março de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12688860

ARCEVCLIMA � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6102/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504285491;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/010809.

Certifico que por escritura de 5 de Junho de 2001, a sociedade em
epígrafe aumentou o capital para 1 002 410$, por reforço de
602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas
quotas e que pela mesma escritura foi redenominado o capital so-
cial, passando o artigo 4.º do pacto a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos valores constantes da escrituração social, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10314407

HEXAGOTOUR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 323/891124; identificação de pessoa colectiva n.º 502098007;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 17/010814.

Certifico que por escritura de 24 de Julho de 2001, na sociedade
em epígrafe foi aumentado o capital social para 30 072 300$ por
reforço de 72 300$, em dinheiro, subscrito quanto a 47 718$, pelo
sócio Armando José Caetano do Amaral, quanto a 23 859$ pelo
sócio José Manuel Rodrigues Carvalho e quanto a 241$, por cada
um dos sócios José Carlos da Mota Machado, Diamantino Henri-
ques Ribeiro e Manuel Augusto Esteves Pires.

Mais certifico que pela mesma escritura se procedeu à transfor-
mação em sociedade anónima, passando o contrato social a reger-se
pelas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma HEXAGOTOUR � Sociedade
de Investimentos Imobiliários, S. A.

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 1622,
2.º, sala 5, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, pode-
rão ser criadas ou extintas sucursais, agências, delegações ou outras
formas legais de representação no território nacional ou no estrangeiro,
ser deslocada a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Sociedade tem por objecto social a compra e venda de propri-
edades. Realização de urbanizações. Promoção imobiliária. Investi-
mentos imobiliários. Administração de propriedades. Administração
de condóminos. Representação comercial e consultadoria na área
imobiliária.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e será representado por 30 000 acções de valor nominal
de 5 euros cada uma.

ARTIGO 4.º

Aumento do capital social

1 � O conselho de administração poderá, quando o julgar con-
veniente e obtido o parecer favorável do órgão de fiscalização, de-
cidir a elevação do capital social, por entradas em dinheiro e por uma
ou mais vezes, até à importância de 500 000 euros.

2 � Nos casos do referido no número anterior, caberá ao conse-
lho de administração estabelecer as modalidades de realização e as
demais condições dos correspondentes aumentos.

ARTIGO 5.º

Prestações acessórias

1 � Poderão ser exigidas prestações acessórias aos accionistas.
2 � No caso do referido no número anterior, caberá a assembleia

geral estabelecer as modalidades de entrega e demais condições.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis.

2 � Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.
3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo a

assinatura ser posta por chancela, se por ele autorizada.
4 � A conversão de acções ao portador por acções nominativas,

poderá efectuar-se mediante consentimento prévio dado pelo conse-
lho de administração da Sociedade.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções nominativas a terceiros depende de
parecer favorável do conselho de administração da Sociedade, cuja
recusa deverá ser justificada em função dos interesses sociais.

2 � O conselho de administração deverá pronunciar-se sobre o
pedido de parecer no prazo máximo de 60 dias.

3 � A transmissão é livre se o conselho de administração não se
pronunciar dentro do prazo referido no número anterior.

4 � O conselho de administração no caso de recusa justificada
de parecer favorável, fica obrigado a indicar outra pessoa ou enti-
dade para a aquisição das acções, nas condições, designadamente de
preço e pagamento, para que foi solicitado o parecer, sem prejuízo
do disposto no n.º 5; tratando-se de transmissão a título gratuito, a
aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos previstos
no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 � Os sócios titulares de acções nominativas gozam do direito
de preferência na transmissão deste tipo de acções a terceiros.

6 � Para efeito dos números anteriores, não se consideram ter-
ceiros os cônjuges, os descendentes e os ascendentes de titulares de
acções nominativas.

ARTIGO 8.º

Preferência na subscrição

Nos aumentos de capital por entradas de dinheiro, os accionistas
terão direito de preferência, a exercer proporcionalmente às acções
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detidas, na subscrição das novas acções e no rateio daquelas que não
tenham sido inicialmente subscritas relativamente a quem não for
accionista.

ARTIGO 9.º

Acções preferenciais sem voto

1 � Sob proposta do conselho de administração, a assembleia
geral pode decidir a emissão de acções preferenciais sem direito a
voto até ao montante representativo de metade do capital social da
Sociedade, definindo a forma de determinação do respectivo divi-
dendo prioritário.

2 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem direito a voto, proporcionais às acções desta categoria já
existentes, a distribuir exclusivamente pelos titulares desta.

3 � As acções preferenciais sem direito a voto podem ficar su-
jeitas a remissão na data que for deliberada pela assembleia geral.

4 � As acções remíveis sê-lo-ão pelo valor nominal ou com o
prémio que for fixado pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Amortização de acções

1 � A Sociedade amortizará as acções detidas por accionistas que
utilizem para fins estranhos à Sociedade e com prejuízo desta ou de
algum accionista, as informações que obtiverem através do exercí-
cio do direito de informação que lhes assiste.

2 � A Sociedade também poderá amortizar as acções nominati-
vas nos casos de falência e insolvência do titular e de arresto, arro-
lamento ou penhora das acções-

3 � O conselho de administração deverá declarar que as acções
vão ser amortizadas, dentro do prazo de 90 dias a contar do conhe-
cimento do facto determinante dessa amortização.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico
apurado através do último balanço aprovado, sendo a contrapartida
da amortização paga pela Sociedade no prazo de 180 dias a contar
da data em que a amortização se torne efectiva.

ARTIGO 11.º

Obrigações

1 � A Sociedade poderá emitir qualquer tipo de dívida legalmente
permitido, designadamente obrigações, nos termos e condições que
forem estabelecidos pelo conselho de administração ou pelo admi-
nistrador único.

2 � As obrigações poderão revestir qualquer das modalidades
legalmente permitidas, competindo a assembleia geral, nos casos de
obrigações convertíveis em acções, fixas as condições em que tal
conversão se operará.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Composição

São órgãos da Sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que com antecedência mínima de 15 dias sobre a data
da respectiva reunião, tenham as acções registadas em seu nome no
livro de registo de acções da Sociedade ou que, no mesmo prazo
façam prova da sua titularidade através do depósito das mesmas na
Sociedade ou numa instituição de crédito.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente, ou por um membro do
conselho de administração.

4 � Os accionistas pessoas colectivas serão representados por um
membro da sua administração ou direcção.

5 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregues na Sociedade com pelo menos cinco dias úteis de
antecedência em relação à data marcada para a respectiva reunião.

6 � Os membros efectivos do conselho de administração, e o fis-
cal único, podem participar nos seus trabalhos sem direito a voto.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por um período de três anos, podendo ser reeleitos.

2 � A assembleia geral reúne normalmente dentro do prazo le-
galmente fixado.

3 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
respectiva mesa nos casos previstos na lei e sempre que o conselho
de administração, o conselho fiscal ou fiscal único, bem como um
ou mais accionistas que possuam pelo menos acções corresponden-
tes ao valor mínimo imposto por lei imperativa o solicitem ao pre-
sidente da mesa com indicação precisa dos assuntos a incluir na
ordem do dia e com a justificação da necessidade da assembleia.

4 � Em caso de não convocação pelo presidente da mesa ou por
quem o substitua nas suas funções, a convocação deve ser efectua-
da pelo presidente do conselho fiscal ou fiscal único.

5 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas nos ter-
mos e com a antecedência impostos por lei.

ARTIGO 15.º

Quorum

1 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião
desde que se encontrem presentes ou representados accionistas pos-
suidores de acções que titulem mais de 50% do capital social.

2 � A assembleia geral poderá funcionar e deliberar validamente,
em segunda convocação, qualquer que seja o número de accionis-
tas presentes ou representados.

3 � Para o caso em que a lei exija maioria qualificada devem
estar presentes ou representados os accionistas que detenham acções
correspondentes a dois terços do capital social.

4 � As deliberações são tomadas, salvo diversa disposição da lei
ou destes contrato social, por maioria de votos emitidos.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 16.º

A administração da Sociedade é da competência do conselho de
administração, composta por três membros, um dos quais será o
presidente.

ARTIGO 17.º

Competência do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração assegurar a gestão de
todos os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, para o que lhe são conferidos os mais amplos pode-
res, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a Sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e compro-
meter-se em arbitragens para o efeito;

b) Aprovar o orçamento e plano da Sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a Sociedade se associe com outras pessoas ou

entidades nos termos do artigo 2.º do contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contratação de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional ou no estrangeiro e aceitar a
fiscalização das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para o exercício de cargos sociais noutras empresas;

h) Deliberar se a Sociedade preste, às sociedades de que seja titu-
lar de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro;

i) Definir as políticas gerais de admissão e remuneração do pes-
soal da Sociedade;

j) Ajustar e celebrar contratos de locação financeira mobiliária ou
imobiliária, bem como qualquer outro contrato necessário à realiza-
ção do objecto social.
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2 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da Sociedade, fixando com toda a precisão os actos
ou categorias de actos que estes podem praticar e a duração do con-
trato.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes de gestão

1 � O conselho de administração pode delegar em um director-
geral a gestão corrente da Sociedade.

2 � A deliberação do conselho de administração deverá fixar os
limites da delegação.

ARTIGO 19.º

Vinculação da Sociedade

1 � Todos os documentos que obriguem a Sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, e ainda contratos de
locação financeira mobiliária ou imobiliária, terão validade quando
assinados:

a) Só pelo presidente do conselho de administração, ou pelo vice-
presidente conjuntamente com qualquer um dos outros elementos do
conselho de administração;

b) Por um procurador constituído para a prática de acto certo e
determinado.

2 � Nos recibos, memorandos e outros impressos ou documen-
tos emitidos pela Sociedade em volume considerável poderá a assi-
natura de quem obrigue a Sociedade ser posta por chancela ou por
meios mecanográficos.

SECÇÃO III

A fiscalização da Sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal
único e um suplente, eleitos em assembleia geral.

2 � O fiscal único exercerá as suas funções nos termos da lei e
conforme as disposições do pacto social.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 21.º

Balanço e lucros

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

ção elaborará o balanço, as demonstrações de resultados e o anexo
ao balanço, os quais conjuntamente com um relatório sobre o estu-
do e a evolução dos negócios sociais e a proposta de aplicação de
resultados serão apresentados ao fiscal único e à assembleia geral.

3 � Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados em
primeiro lugar na constituição ou reforço das reservas impostas por
lei; o saldo terá a aplicação que a assembleia geral por maioria sim-
ples deliberar.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 � A Sociedade dissolve-se, além dos casos previstos na lei,
quando o deliberar a assembleia geral por 75% ou mais dos votos
correspondentes à totalidade do capital social.

2 � Imediatamente após a dissolução, serão elaborados o balan-
ço e contas da sociedade reportada à data da dissolução e será con-
vocada uma assembleia geral que deliberará:

a) Sobre aquele balanço e contas;
b) A nomeação de liquidatários, a sua remuneração e afixação dos

poderes de todos e cada um deles, incluindo quanto à construção da
actividade da Sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do
património social, em globo ou por partes, e trespasse dos estabele-
cimentos;

c) A fixação do prazo para a conclusão da liquidação;
d) A partilha do activo quando a ela houver lugar, em espécie ou

em valor.

CAPÍTULO V

Órgãos sociais

ARTIGO 23.º

Duração dos mandatos e remunerações

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos por três anos,
sendo sempre permitida a sua reeleição, e manter-se-ão em funções
até à posse dos novos membros.

2 � No caso de ser eleita uma pessoa colectiva, esta deverá no-
mear uma pessoa singular para, nos termos legais, exercer o cargo
em nome próprio.

3 � As remunerações do conselho de administração, se a elas
houver lugar, serão fixadas anualmente por uma assembleia geral
convocada para o efeito.

4 � A remuneração do conselho de administração pode ser certa
ou ser constituída por uma parte certa e outra por uma percentagem
global não excedente a 10% dos lucros do exercício distribuíveis.

5 � A assembleia geral poderá, em qualquer altura, conceder o
direito de reforma aos administradores, estabelecendo o seu regime.

ARTIGO 24.º

Designação dos órgãos sociais

São desde já, eleitos os membros dos órgãos sociais, a seguir in-
dicados para o triénio de 2001 a 2003, sendo os administradores
dispensados de caução.

Assembleia geral
Presidente � José Manuel Rodrigues Carvalho; secretário: Manuel

Augusto Esteves Pires.

Administração
Presidente � Armando José Caetano do Amaral; vice-presi-

dente: José Carlos da Mota Machado; vogal: Diamantino Henriques
Ribeiro.

Fiscalização
Fiscal único: Gaspar Castro e Romeu Silva, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 153, titular da identificação de pessoa colectiva
n.º 504078500, com sede na Praça dos Heróis da Fundação, 298, 1.º,
sala V, 4810-421 Guimarães, representado por Gaspar Vieira de
Castro, casado, residente na Rua de Júlio Dantas, 241, 4150 Porto,
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 557,
titular da identificação fiscal n.º 156805944, portador do bilhete de
identidade n.º 1783558, emitido em 27 de Novembro de 1999, pelo
arquivo de identificação de Lisboa; suplente do fiscal único: Romeu
José Fernandes da Silva, casado, residente na Urbanização da
Gandra, 38, Silvares, 4800 Guimarães, inscrito na Ordem dos Re-
visores Oficiais de Contas sob o n.º 812, titular da identificação fiscal
n.º 151973997, portador do bilhete de identidade n.º 241941, emi-
tido em 11 de Fevereiro de 1992, pelo arquivo de identificação de
Lisboa.

11 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 10288767

DUAS TES � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 779; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010813.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 2 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Compe-
tência Especializada de Matosinhos, perante mim Laurinda Maria
Teixeira Gomes, notária deste cartório, compareceram como outor-
gantes:

1.º Maria Teresa Turiel Y Baquero, bilhete de identidade
n.º 09741020-Z, do Ministério do Interior Espanhol em 22 de Setem-
bro de 1993, identificação fiscal n.º 200160699, casada com António
José de Morais Carvalho Coelho no regime da comunhão de adquiri-
dos, natural de Espanha, de nacionalidade espanhola, residente na
Avenida de Miguel Bombarda, 176, Valbom, Gondomar; e

2.º Cristina Maria Freitas Lopes Dias, bilhete de identidade
n.º 10513513, emitido em 3 de Maio de 1996, pelo Porto, identifi-
cação fiscal n.º 211768731, solteira, maior, natural de Massarelos,
Porto, residente na Rua Airosa, 72, Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referi-
dos bilhetes.
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Declararam as outorgantes que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas que se vai reger nos termos e condições dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DUAS TES � Comércio, Importação
e Distribuição de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Andresas, 148I/N/T, loja 29, rés-do-chão, freguesia de Ramalde, Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e distribuição de
vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Turiel Y Baquero e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Cristina
Maria Freitas Lopes Dias.

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

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar como sócia em qualquer tipo de
sociedades, reguladas ou não por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas e adquiri quotas próprias nos termos
da lei e com as mesmas praticar todas as operações em direito per-
mitidas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria Teresa
Turiel Y Baquero que desde já é nomeada gerente.

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

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis, de e para
a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing; e

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis para a
sociedade.

ARTIGO 6.º

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

Mais declararam as outorgantes que fica desde já autorizada a
gerência, a proceder ao levantamento do montante do capital social
depositado, no Banif � Banco Internacional do Funchal do Porto,
em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a constitui-
ção e registo da sociedade e outros necessários à prossecução da sua
actividade.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 12747122

FILOMENA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 773; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filomena Fernandes, L.da e tem
a sua sede na Rua de Pedro Homem de Melo, 160, 2 S, 206, da
freguesia de Aldoar, do concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, consultas e
tratamentos no âmbito da estética.

ARTIGO 3.º

Por deliberação da gerência, a sociedade pode livremente associ-
ar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a agrupamen-
tos complementares de empresas ou entidades de natureza semelhan-
te, participar na sua constituição, administração e fiscalização, bem
como livremente adquirir participações como sócia ou accionista, em
sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu
objecto, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas, sendo uma com o valor nominal de 8000 euros pertencente
à sócia Filomena de Jesus Rodrigues Correia Castro Fernandes e
outra com o valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Ana-
bela Helena Soares Pinto da Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

c) Por morte do respectivo titular;
d) Quando, em processo subsequente a divórcio ou separação judi-

cial de pessoas e bens, a quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.
2 � Nas situações previstas nas alíneas b) e c) do número ante-

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

ARTIGO 8.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeada gerente a sócia Filomena de
Jesus Rodrigues Correia Castro Fernandes.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290109

JOAQUIM & FERNANDES � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 772; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/010810.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos, notário
do Cartório, compareceram:

1.º António Sílvio Fernandes dos Santos, casado com Maria Olga
Fernandes das Neves, em comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Sandim, deste concelho, onde reside na Rua de Sá, 114.

2.º Joaquim Manuel Fernandes dos Santos, casado, com Marga-
rida Maria Fontes Alves, em comunhão geral, natural da freguesia
de Massarelos, concelho do Porto, residente com o primeiro outor-
gante.

E disseram que constituem uma sociedade comercial por quotas
nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim & Fernandes � Reparações
de Automóveis, L.da, com sede na Rua de Sá, 114, freguesia de
Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais ou sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste na manutenção e reparação de veí-
culos automóveis. Comércio de veículos automóveis.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro dividido em duas quotas no valor nominal de 2500 euros cada
uma sendo uma de cada um dos sócios António Sílvio Fernandes
dos Santos e Joaquim Manuel Fernandes dos Santos.

4.º

A gerência social será exercida pelo sócio Joaquim Manuel Fer-
nandes dos Santos, desde já nomeado gerente.

5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas com
o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste
acto, na Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três me-
ses, a contar desta data.

Exibiram: o certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoa
Colectivas, em 26 de Junho de 2001, da firma adoptada duplicado
da guia de depósito do capital social, efectuado em nome da socie-
dade, no Banco Comercial Portuguesa, S. A., agência da Batalha, na
cidade do Porto, em 11 de Julho de 2001.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290095

ANTÓNIO FERNANDO JESUS PAIVA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 771; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos, notário
do Cartório, compareceram: António Fernando de Jesus Paiva Ro-
drigues e mulher Paula Maria Correia Soares da Costa, casados em
comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia de Grijó deste

concelho e ela de Miragaia, concelho do Porto, residentes em No-
gueira do Rio, freguesia de Pedorido, concelho de Castelo de Paiva.

E disseram que constituem uma sociedade comercial por quotas
nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Fernando Jesus Paiva
Rodrigues, L.da, com sede na Rua da Presa Nova, 558, freguesia de
Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais ou sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste na manutenção e reparação de au-
tomóveis. Reparações eléctricas, carregamentos de ar condicionado.
Diagnóstico de gestão electrónica de motores.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de
4000 euros do sócio António Fernando Jesus Paiva Rodrigues e
outra no valor nominal de 1000 euros da sócia Paula Maria Correia
Soares da Costa.

4.º

A gerência social será exercida pelo sócio António Fernando Je-
sus Paiva Rodrigues, desde já nomeado gerente.

5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas com
o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste
acto, na Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três me-
ses, a contar desta data.

Exibiram: certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em 20 de Junho de 2001, da firma adoptada duplicado
da guia de depósito do capital social, efectuado em nome da socie-
dade, no Banco Totta & Açores, S. A., agência em Grijó, Vila Nova
de Gaia, em 11 de Julho de 2001.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290087

SERAFIM SANTOS ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 769; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos, notário
do Cartório, compareceram: Serafim dos Santos Rocha e mulher
Sílvia Maria Sampaio Teles de Almeida, casados em comunhão de
adquiridos, ele natural da freguesia de Lever deste concelho e ela
da de Bougado, concelho de Santo Tirso, residentes na Rua do Major
Abreu, 1108, 1.º, esquerdo, freguesia de Olival, deste concelho.

E disseram que constituem uma sociedade comercial por quotas
nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Serafim Santos Rocha, L.da, com sede
na Rua do Major Abreu, 1108, 1.º, esquerdo, freguesia de Olival,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão da gerência pode a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais ou sucursais.
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2.º

O seu objecto social consiste na fabricação e venda de material
ortopédico e próteses dentárias serviços de medicina dentária.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
pertencendo uma a cada um dos sócios Serafim Santos Rocha e
Sílvia Maria Sampaio Teles de Almeida.

4.º

A gerência social fica afecta a ambos os sócios Serafim Santos
Rocha e Sílvia Maria Sampaio Teles de Almeida, desde já são no-
meados gerentes.

5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas com
o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste
acto, na Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três me-
ses, a contar desta data.

Exibiram: certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em 29 de Maio de 2001, da firma adoptada, duplicado
da guia de depósito do capital social, efectuado em nome da socie-
dade, no Montepio Geral, agência de Sandim, deste concelho, em
11 de Julho de 2001.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290060

J. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 768; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos, notário
do Cartório, compareceram:

1.º Joaquim de Sousa Santos, casado com Maria La Salette Silva
Alves, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua das
Passarias, 303, freguesia de Sandim deste concelho;

2.º Jorge Manuel de Sousa Santos, casado com Amélia Mendes
Oliveira, em comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Argoncilhe, dita, residente naquela Rua das Passarias, 341.

E disseram que constituem uma sociedade comercial por quotas
nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. Santos & Santos, L.da, com sede na
Rua das Passarias, 303, freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais ou sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste na construção e reparação de edifí-
cios. Engenharia civil, instalações eléctricas e isolamentos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
sendo uma de cada um dos sócios Joaquim de Sousa Santos e Jorge
Manuel Sousa Santos.

4.º

A gerência social, será exercida pelos sócios Joaquim de Sousa
Santos e Jorge Manuel Sousa Santos, desde já nomeados gerentes.

5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de dois gerentes.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas com
o equipamento e expediente necessário à sua instalação.

Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste
acto, na Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três me-
ses, a contar desta data.

Exibiram: certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoa
Colectivas, em 20 de Junho de 2001, da firma adoptada, duplicado
da guia de depósito do capital social, efectuado em nome da socie-
dade, na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência do Olival, na ci-
dade deste concelho, em 10 de Julho de 2001.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290052

SOUSA SANTOS & BAPTISTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 767; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 12 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila Nova
de Gaia, perante mim, licenciado Alberto da Costa Santos, notário
do Cartório, compareceram: Ernesto de Sousa dos Santos e mulher
Aurora Judite Baptista Couto Pinto, casados em comunhão de ad-
quiridos, ele natural da freguesia de Tarouquela, concelho de Cin-
fães e ela da Sandim, deste concelho, residentes na Rua de Gende,
685, da dita freguesia de Sandim.

E disseram que constituem uma sociedade comercial por quotas
nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Sousa Santos & Baptista � Constru-
ção Civil, L.da, com sede na Rua de Gende, 685, freguesia de
Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir e encerrar filiais ou sucursais.

2.º

O seu objecto social consiste na construção e reparação de edifí-
cios. Engenharia civil, instalações eléctricas e isolamentos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de 4000 euros do sócio Ernesto de Sousa Santos e uma de 1000 eu-
ros da sócia Aurora Judite Baptista Couto Pinto.

4.º

A gerência social, será exercida pelos sócios Ernesto de Sousa
Santos e Aurora Judite Baptista Couto Pinto, desde já são nomea-
dos gerentes.

5.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos, com a assi-
natura de dois gerentes.

Disposição transitória

Os sócios podem desde já efectuar o levantamento da importân-
cia depositada em nome da sociedade, para fazer face a despesas com
o equipamento e expediente necessário à sua instalação.
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Adverti os outorgantes de que devem proceder ao registo deste
acto, na Conservatória do Registo Comercial, no prazo de três me-
ses, a contar desta data.

Exibiram: certificado passado pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas, em 29 de Maio de 2001, da firma adoptada, duplicado
da guia de depósito do capital social, efectuado hoje, em nome da
sociedade no Sotto Mayor, agência dos Carvalhos, Vila Nova de
Gaia.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290044

IMOBILIÁRIA DO CHAPELEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 766; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
010810.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade:

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

Estatutos

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social Imobiliária do
Chapeleiro, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Gil Eanes, 106, freguesia de
Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � O conselho de administração poderá mudar a sede, quando
e para onde o entender, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e estabelecer, manter ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação no país e no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas
singulares ou colectivas e participar na sua administração e fiscali-
zação.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente, mesmo se reguladas por leis especiais.

3 � A sociedade pode também gerir uma carteira de títulos a ela
pertencente.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e outros títulos

ARTIGO 5.º

O capital social é de 150 000 euros, dividido em 15 000 acções
com o valor nominal de 10 euros cada uma, e encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão ao portador, sendo livre a sua transmissão.
2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 100 e

1000 acções.
3 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções

ou outros títulos em escriturais, nos termos da legislação aplicável
e desde que haja deliberação nesse sentido da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Em quaisquer aumentos de capital, terão preferência os accionis-
tas que o forem à data da deliberação respectiva, salvo se a assem-

bleia geral deliberar diferentemente para qualquer aumento de capi-
tal em concreto.

ARTIGO 8.º

Nos termos das disposições aplicáveis e nas condições fixadas pela
assembleia geral, a sociedade poderá emitir obrigações nominativas
ou ao portador, assim como obrigações convertíveis em acções, tí-
tulos de participação ou quaisquer outros de natureza igual ou se-
melhante.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir, com parecer favorável do fiscal
único, títulos por si emitidos nas condições consentidas por lei, e
sobre eles realizar as operações que se mostrem convenientes aos fins
sociais.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

2 � Tem direito de voto todo o accionista que seja titular de
acções que representem, pelo menos, 1% do capital social, regista-
das na sociedade, ou que comprove estarem depositadas em seu
nome num estabelecimento de crédito ou na sociedade, até 10 dias
antes do dia designado para a reunião da assembleia geral. Por cada
100 acções contar-se-á um voto.

3 � Os accionistas que não possuírem número de acções nas
condições mencionadas no número anterior poderão agrupar-se de
forma a completá-lo, devendo neste caso fazer-se representar por um
só deles.

4 � Os accionistas pessoas singulares poderão ser representados
na assembleia por um administrador, pelo cônjuge por um ascendente
ou descendente ou por outro accionista com direito a voto.

5 � As pessoas colectivas serão representadas na assembleia ge-
ral por aqueles a quem legalmente competir representá-las, os quais
poderão, no entanto, delegar essa representação nos termos indica-
dos no número anterior.

6 � Com a antecedência mínima de 15 dias, qualquer accionista
que pretenda ser representado na assembleia geral deverá comuni-
car ao presidente da mesa, por carta devidamente assinada o nome
e domicílio do seu representante.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos entre os accionistas ou pessoas estranhas à socie-
dade, por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração será composto por um número
ímpar de membros, accionistas ou não, com um número de três ou
cinco membros.

2 � Compete à assembleia geral a eleição do conselho de admi-
nistração que poderá ser reeleito por uma ou mais vezes por perío-
dos de quatro anos.

ARTIGO 13.º

1 � São da competência do conselho de administração o exercí-
cio em geral dos mais amplos poderes de gerência, representando a
sociedade, em juízo e fora dele, sem prejuízo das demais delibera-
ções que lhes confiram a lei e este contrato que são as seguintes:

a) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do n.º 2 do artigo 2.º deste contrato;

b) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos sociais
noutras empresas em que esta seja participante;

c) Realizar quaisquer operações comerciais ou bancárias que in-
teressem à sociedade;

d) Tomar e dar de arrendamento quaisquer imóveis de e para a
sociedade, onerar ou permutar quaisquer bens móveis ou imóveis da
sociedade, adquirir acções, quinhões, quotas ou quaisquer outros
títulos;

e) Trespassar e tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
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2 � O conselho de administração pode delegar num ou mais
administradores, ou a uma comissão executiva, a gestão corrente da
sociedade nos termos e dentro dos limites legais.

ARTIGO 14.º

A sociedade obrigar-se-á pelas seguintes formas:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador em que o conselho de

administração tenha delegado poderes para o acto;
c) Em actos de mero expediente a sociedade obrigar-se-á com a

assinatura de um administrador ou de um mandatário no âmbito do
seu mandato.

ARTIGO 15.º

Qualquer administrador poder-se-á fazer representar numa reunião
do conselho de administração por outro administrador, mediante
carta dirigida ao presidente do conselho de administração nos ter-
mos legalmente definidos.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 16.º

A fiscalização de todos os negócios da sociedade incumbem a um
fiscal único e um suplente revisores oficias de contas ou sociedades
de revisores oficiais de contas, eleitos por quatro anos pela assem-
bleia geral, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 17.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidos os valores
que por lei devam destinar-se à formação ou reintegração da reser-
va legal.

2 � A assembleia geral deliberará anualmente por maioria quali-
ficada de 75% dos votos nela representados, sobre a percentagem do
lucro do exercício a ser distribuído como dividendos, na dependên-
cia do preceito dispositivo do artigo 294, n.º 1, do Código das So-
ciedades Comerciais.

3 � Verificadas as condições exigidas por lei, poderá a adminis-
tração, sempre que a situação líquida da sociedade o justifique e
depois de obtido o consentimento do órgão de fiscalização da so-
ciedade, decidir a distribuição de lucros aos accionistas no decurso
de um exercício.

A decisão da administração mencionada no número anterior de-
verá ser precedida de um balanço intercalar, certificado pelo revi-
sor oficial de contas, nos termos e para os efeitos do estabelecido
no artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 18.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei,
sendo da competência da assembleia geral a designação do liquida-
tário ou comissão liquidatária, salvo disposição legal imperativa em
contrário.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 19.º

Para o quadriénio de 2001/2004 ficam desde já eleitos os seguin-
tes órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente � Maria de Lurdes Galrão de Sousa
Chichorro Andrade Rodrigues Cardoso, casada sob o regime da
comunhão geral, residente na Rua de Gil Eanes, 106, Mafamude,
Vila Nova de Gaia; secretário: António José Rodrigues Moutinho
Cardoso, casado sob o regime da comunhão de adquiridos, residente
na Rua de Calouste Gulbenkian, 131, 3.º, Massarelos, Porto.

Conselho de administração: presidente � Manuel Jorge Rodrigues
Moutinho Cardoso, casado sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Manuel Salgueiral, 259, Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia; vogais: Maria de Lurdes Rodrigues Cardoso

Moreira da Costa, casada sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de D. Carlos I, 29, Mafamude, Vila Nova de Gaia,
e Ana Maria Rodrigues Cardoso, solteira, maior, residente na Rua
de Gil Eanes, 106, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Fiscal único: Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas sob o n.º 170, com sede na Rua de Angola,
164 B, 2.º, Sala 24, Vila Nova de Gaia, representada pelo sócio Dr.
Manuel António Gregório, casado, revisor oficial de contas n.º 891,
residente na Rua de Ferreira de Castro, 98, Vila Nova de Gaia; fis-
cal suplente: Dr. António José da Silva Santos Duarte, casado, re-
visor oficial de contas n.º 880, residente na Rua de São Pedro de
Pedroso, 22, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Helena Serra
de Barros Guerra. 10290036

BIGPORTAL � SERVIÇOS INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 835; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20010823.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de constituição de sociedade:

Contrato de sociedade

No dia 24 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido cartório, compareceram
como outorgantes: Pedro Jorge Vigário dos Santos Oliveira, identi-
ficação fiscal n.º 209576014, natural da freguesia de Mafamude
concelho de Vila Nova de Gaia e mulher Cristiana Joana Ribeiro de
Oliveira identificação fiscal n.º 20813675, natural de Paranhos, con-
celho do Porto, casados sob o regime da separação de bens, residen-
tes na Avenida da Sacadura Cabral, 2202, Praia da Aguda, Arcozelo,
Vila Nova de Gaia, titulares dos bilhetes de identidade, respectiva-
mente, n.º 10263749 de 6 de Julho de 2000 e n.º 10541013 de 17 de
Novembro de 1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documen-
tos de identificação:

E disseram que, pela presente escritura, constituem entre si, uma
sociedade por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIGPORTAL � Serviços, In-
formática e Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sacadura Cabral,
2202, Praia da Aguda, freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova
de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria de comunica-
ção e marketing. Produção, comercialização e desenvolvimento de
diversos produtos, nomeadamente formatos e produtos multimédia,
hardware, software, vídeo e fotografia. Prestação de serviços via
internet nomeadamente desenvolvimento de páginas. Gestão de su-
portes publicitários.

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, tituladas uma por cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Jorge Vigário
dos Santos Oliveira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo definitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Exibiram:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada passado em

1 de Agosto de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
b) Guia comprovativa do depósito das entradas correspondentes

ao capital social, emitida em 22 de Agosto corrente pelo Banco
Nacional de Crédito Imobiliário, S. A.;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e enti-
dade equiparada n.º P 505712385.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo em voz alta aos
outorgantes na sua presença simultânea.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Serra de
Barros Guerra. 10291091

SARA ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20010823.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de constituição de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 13 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, respectivo notário, compareceram como outor-
gantes:

1.º Carlos Manuel da Mota Soares de Almeida, casado com a
segunda outorgante, sob o regime de comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia de Paranhos, da cidade do Porto e residente na Rua
de Valente Perfeito, 140, da cidade de Vila Nova de Gaia, titular
do bilhete de identidade n.º 6650681, emitido em 23 de Julho de
1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, contribuinte
fiscal n.º 119550199;

2.º Sara Fernanda Trindade Maia da Silva Almeida, casada com
o primeiro outorgante, com ele residente e natural da freguesia de
Vila Nova de Gaia, Santa Marinha, do concelho de Vila Nova de
Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 9837844, emitido em 23 de
Julho de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 184583020.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes: que constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas que fica a reger-nos termos e condições cons-
tantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Sara Almeida & Almeida, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua de Valente Perfeito, 140, da freguesia de Vila
Nova de Gaia, Santa Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços prestados às empresas na
montagem de peças de material eléctrico, não incluindo a instalação
eléctrica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Serra de
Barros Guerra. 10291121

JOSÉ COUTO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 833; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20010823.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de constituição de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 23 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste cartório, compareceu como
outorgante: José do Couto Martins, casado com Maria de Fátima
Lavrador, no regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Perozinho, concelho de Vila Nova de Gaia, onde reside na Tra-
vessa de Eduardo Ribeiro, 62, titular do bilhete de identidade
n.º 5974855, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 8 de Agosto de 1996, contribuinte fiscal n.º 100438580.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante: que pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e con-
dições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, José Couto Martins, Unipessoal, L.da,
com sede na Travessa de Eduardo Ribeiro, 62, freguesia de
Perozinho, do concelho de Vila Nova de Gaia.
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§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade, poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividade de acabamentos de apoio à
construção civil, nomeadamente, pintura, revestimentos de pavimen-
tos e paredes. Promoção imobiliária.

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 aos sócios.

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.

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 socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Declarou ainda o outorgante: que não é sócio de nenhuma outra so-
ciedade unipessoal, e que a gerência fica, desde já autorizada a levan-
tar o capital social, correspondente a 1 002 410$ depositado em nome
da sociedade, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
mesma, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto
no prazo de três meses.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Serra de
Barros Guerra. 10291083

MANUEL PINTO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 842; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/20010827.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de constituição de sociedade:

Constituição de sociedade

No dia 30 de Julho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado Ramiro
Lima Enes, notário deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Pinto de Almeida, casado com Rosa de Jesus dos
Santos Pereira sob o regime de comunhão de geral, natural da fre-
guesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, onde reside
na Rua de Jaca, 1350, 1.º, freguesia de Pedroso, titular do bilhete
de identidade n.º 1859916, emitido em 12 de Agosto de 1996 em
Lisboa pelos Serviços de Identificação Civil, identificação fiscal
n.º 155915428;

2.º Rosa de Jesus dos Santos Pereira, casada e residente com o
primeiro outorgante, natural da freguesia de Pedroso, concelho de
Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 3509999,
emitido em 30 de Dezembro de 1998 em Lisboa pelos Serviços de
Identificação Civil, identificação fiscal n.º 166812650.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, em face da exibição dos
referidos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que celebram entre si um contrato de
sociedade comercial por quotas que fica a reger-se nos termos e
condições dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Pinto de Almeida, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Jaca, 1350, 1.º, freguesia de Pe-
droso, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em ve-
ículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante igual ao quíntuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de 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 ter-
ceiros.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Helena Serra de
Barros Guerra. 10291172

PORTÁQUA � TRATAMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5831; identificação de pessoa colectiva n.º 503983691; número
e data da apresentação: 26/20010518; pasta n.º 5831.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 9 524 100$ em dinheiro, subscrito quanto a 7 619 280$ pelo
sócio Manuel Jorge e quanto a 1 904 820$ pela sócia Maria Isabel.

Mais certifico que após redenominação do capital foi alterado o
artigo 3.º, passando o 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, sendo uma de
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40 000 euros do sócio Manuel Jorge Rodrigues Moutinho Cardoso
e uma de 10 000 euros da sócia Maria Isabel Rafael Moutinho Car-
doso.

É o que cumpre certificar.

24 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12655449

LUZIMPACTO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9493; identificação de pessoa colectiva n.º 505133083; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/20010516; pasta
n.º 9493.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
para 10 000 euros após o reforço de 5000 euros, em dinheiro, subs-
crito proporcionalmente pelos sócios, ficando em consequência al-
terados os artigos 3.º e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita social, é de 10 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 7000 euros pertencente ao sócio José Frederico
Lopes da Silva e outra de 3000 euros pertencente à sócia Andreia Gló-
ria da Silva Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, sendo
suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade.

2 � Em ampliação dos poderes normais pode a gerência comprar
ou vender quaisquer bens móveis, bem como tomar de arrendamen-
to quaisquer prédios ou tomar de trespasse ou à exploração, quais-
quer estabelecimentos celebrando, alterando ou distratando, quando
for caso disso, os respectivos contratos.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de submeterem estes
actos a registo, no prazo de três meses.

Esta escritura foi lida e feita a explicação do seu conteúdo aos ou-
torgantes, cuja identidade verifiquei pelos bilhetes de identidade, res-
pectivamente n.º 10593473 de 1 de Abril de 1997 e n.º 11273665 de
14 de Julho de 1997, emitidos por Lisboa.

É o que cumpre certificar.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
12655210

SANTO TIRSO

STAND NOVA ALDEIA DE FILIPE & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3152950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503368512;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20062001.

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 9 de Março de 2001.

17 de Agosto de 2001. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 12263109

RESTAURANTE MARISQUEIRA SNACK BAR CARAÍBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3929/980306; identificação de pessoa colectiva n.º 501748989;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/010509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que o capital
foi aumentado de 15 038 560$ para 16 038 560$, com redenomina-
ção do capital e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do res-
pectivo contrato o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor

nominal de 40 000 euros, cada uma, pertencentes, uma a cada um
dos sócios Joaquim da Silva e Sousa e José da Silva e Sousa.

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

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2001. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 11507357

VALONGO

JUNCAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7926/
97011; identificação de pessoa colectiva n.º 504815598.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2000.

Está conforme.

23 de Junho de 2001. � O Escriturário Superior, Maria Eduar-
da Norte Simões. 16937147

JOSÉ & PAULA � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 12 667/20000301.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2000.

Está conforme.

16 de Junho de 2001. � O Escriturário Superior, Maria Eduar-
da Norte Simões. 16936833

PLAREN � GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8665/
970806.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2000.

Está conforme.

23 de Junho de 2001. � O Escriturário Superior, Maria Eduar-
da Norte Simões. 15349160

ANTÓNIO ROCHA MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502925353; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/14032001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 2 000 000$ para 10 024 100$, sendo o aumento de
8 024 100$ em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

Mais se certifica que o capital foi redenominado para euros.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º, ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, e inteiramente liberado, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
25 000 euros a quota pertencente a cada um dos sócios António da
Rocha Miranda e Deolinda de Jesus Pacheco.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

16 de Março de 2001. � A Conservadora, Maria Agostinha Pe-
dro Machado Ribeiro. 13318683
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CONSTRUÇÕES ROCHA, RIBEIRO & VILARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 13 696/300301; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 3/2001.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
alterou a sede para Rua das Flores, 25, Valongo.

2 de Abril de 2001. � A Conservadora, Maria Agostinha Pedro
Machado Ribeiro. 13319140

SANCHE�S � DECORAÇÃO INTERIORES E EXTERIORES, L.DA

Sede: Rua de Bartolomeu Dias, 54, Valongo

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 11 578/990707.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano 2000.

Está conforme.

17 de Maio de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 13318187

VILA DO CONDE

CARFELTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2907/010423; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010423.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARFELTÁXIS, L.da, tem a sua
sede na Avenida de Bernardino Machado, 452, 2.º, poente, da ci-
dade de Vila do Conde, durará por tempo indeterminado, contan-
do-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 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, ambas do valor nominal de
2500 euros cada uma e pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Manuel Carlos Giesteira Rebelo e Felismina Barros da Silva
Paulo Rebelo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já são 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, Manuel Carlos Giesteira Rebelo ou Felismina Barros da
Silva Paulo Rebelo.

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 transi-
gir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios carece de 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, individu-
almente, pelas 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 contra partida.

3 � A quota amortizada, pode figurar no balanço como tal, sendo
permitido posteriormente e por deliberação dos sócios, criar uma ou
várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem alienadas
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
percentagem de 5% para fundo de reserva legal, ser divididos pelos
sócios, na proporção das suas quotas, termos em que por eles serão
suportados os prejuízos, quando os houver, até ao limite das suas
responsabilidades 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 cartas registadas, 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 es-
tabelecimento social, será este licitado, verbalmente, entre eles e
adjudicado àquele que maiores vantagens oferecer em preço e for-
ma de pagamento.

Está conforme.

23 de Abril de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11079215

CNI � COMÉRCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, S. A.
(anteriormente CNI � COMÉRCIO NACIONAL

E INTERNACIONAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2371/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 502931779;
inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 6 e 8/210301.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e transformação em sociedade anónima.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CNI � Comércio Na-
cional e Internacional, S. A., e tem a sua sede no lugar de Varziela,
sem número de polícia, Árvore, Vila do Conde.
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2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá criar filiais, agências, sucursais ou quaisquer outras formas
de representação, no país ou no estrangeiro, e transferir a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, co-
mércio em geral de mobiliário e produtos similares, vestuário, têx-
teis, produtos alimentares e vinhos.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, por deliberação do conselho de administração
e sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com terceiros,
nomeadamente, para formar sociedades, consórcios ou associações
em participações, assim como adquirir ou alienar participações no
capital de outras sociedades.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado é de 500 000 euros
dividido em 500 000 acções de valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes
e até ao montante de 10 000 000 euros, mediante deliberação do
conselho de administração.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis segundo manifestações de vontade dos accionistas, a
cargo de quem ficam as despesas de conversão.

4 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções deverão ter a assinatura
de dois administradores, podendo ser de chancela a assinatura de um
dos administradores.

6 � A assembleia geral poderá deliberar a emissão de acções
escriturais, assim como autorizar a conversão de acções tituladas em
escriturais e vice-versa.

ARTIGO 5.º

A assembleia fica autorizada a deliberar a emissão de acções pre-
ferenciais sem voto, dentro dos limites legalmente permitidos, poden-
do também, deliberar a possibilidade da sua conversão em acções
ordinárias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos das disposições
legais em vigor e das condições que forem estabelecidas em assem-
bleia geral.

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de administra-
ção, adquirir e alienar acções e obrigações próprias dentro dos li-
mites legalmente permitidos.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de, pelo menos, 100 acções.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Apenas podem participar nas assembleias gerais os accionis-

tas que, até oito dias antes da respectiva assembleia, tenham as ac-
ções registadas em seu nome no livro de registo das acções da so-
ciedade ou que, no mesmo prazo façam prova da sua titularidade
através do depósito das mesmas na sociedade ou em instituições
bancárias.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e de um
secretário.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia reúne nos termos e nos prazos fixados na lei.
2 � As deliberações da assembleia geral são aplicáveis as regras

estabelecidas no Código das Sociedades Comerciais.
3 � Os accionistas individuais com direito a voto poderão fazer-

se representar por outro accionista com igual direito, mediante carta
com assinatura reconhecida notarialmente, dirigida ao presidente da
mesa e entregue na sede da sociedade até cinco dias antes da data
da reunião.

4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas poderão fazer-
se representar por pessoa identificada em simples carta assinada pelos
seus legítimos representantes e com aposição do respectivo carimbo
ou selo branco, dirigido ao presidente da mesa e entregue na socie-
dade até cinco dias reunião.

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade é constituída por três membros a
eleger pela assembleia geral, sendo um presidente e dois vogais.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, representando a sociedade
em juízo e fora dele, praticando todos os actos tendentes à realiza-
ção do objecto social que não sejam da competência de outros ór-
gãos e, nomeadamente deliberar sobre:

a) Aquisição, alienação, oneração ou permuta de quaisquer bens
ou imóveis ou de outros direitos da sociedade, incluindo participa-
ções no próprio capital e no de outras sociedades;

b) Exercício dos direitos da sociedade relativos às participações
financeiras da sua titularidade;

c) Obtenção de financiamentos, efectivação de operações de cré-
dito e assunção de encargos não vedados pelos estatutos ou pela lei;

d) Instauração ou contestação de pleitos judiciais, desistência, tran-
sacção e assinatura de compromissos arbitrais e de cláusulas
compromissórias;

e) Constituição de procuradores ou de mandatários, nos termos do
artigo 356.º do Código Comercial ou para outros fins.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um adminis-
trador.

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único.
As atribuições do fiscal único são as que se encontram legalmen-

te estabelecidas.

ARTIGO 13.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral
para o exercício das respectivas funções por períodos de quatro anos,
sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 14.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 15.º

Os lucros distributíveis apurados em cada exercício terão a apli-
cação que for decidida pela assembleia geral que aprovar as respec-
tivas contas, podendo, no todo ou em parte, deixar de ser atribuí-
dos aos accionistas.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.
2 � A assembleia geral, quando deliberar a dissolução da socie-

dade, deve determinar a forma e o prazo de liquidação e nomear os
liquidatários, um dos quais pode ser um dos administradores em
exercício ao tempo da deliberação.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2001/2004, os
seguintes órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral

Presidente � Álvaro Jorge Mayo Oliveira, casado, residente na
Rua de José Pereira de Araújo, 153, da cidade de Vila Nova de Gaia;
secretário: Célia Maria Moreira Peixoto de Sousa, casada, residente
na Rua da Berna, 25, da freguesia de Senhora da Hora, Matosinhos.

Conselho de administração

Presidente � Manuel Jorge Moreira de Sousa, casado, residente
na Rua de Berna, 25, da freguesia de Senhora da Hora, Matosinhos;
vogais: Ana Maria Guedes Gonçalves, solteira, maior, residente no
lugar de Escadas de São Mateus, da freguesia de Olival, do conce-
lho de Vila Nova de Gaia; e Lino da Silva Gomes, casado, residente
na Avenida Principal, 2067, da freguesia de Lourosa, Santa Maria
da Feira.

Conselho fiscal

Fiscal único: BDC Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Dr. Paulo
Jorge de Sousa Ferreira, revisor oficial de contas n.º 29, residente na
Rua de São João de Brito, 605-E, Escritório 3.2, da cidade do Porto;
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fiscal único suplente: Dr. João Guilherme de Melo Oliveira, casado,
residente na Rua de D. Garcia de Noronha, 112, da freguesia de São
Domingos de Rana, Parede.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14362627

CLIMÉRIO & ARAÚJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2401/990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504447319;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 7 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 5, 7 e 8/180101.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Cessação de funções: gerente: Manuel de Sousa da Costa Araújo,
por renúncia, em 28 de Setembro de 2000.

Autorização para a manutenção do nome e apelido, Climério e
Araújo, na firma social. Autorizante: Climério da Costa Araújo, em
28 de Setembro de 2000.

Alteração do contrato.
Artigo alterado: 6.º, o qual fica com a seguinte redacção:

6.º

1 � A sociedade é administrada e representada pela gerente, já
nomeada, Marília Loureiro de Albuquerque Azevedo Araújo.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

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

Está conforme.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14387590

SANTARÉM
ABRANTES

MOURA & ROLDÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1630/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504797476; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419525

VINUMAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1224/
940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503238287; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419517

ZONA B � ESPECTÁCULOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1431/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503929670; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419509

ZOOMAIS � COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1600/
990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504347284; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419495

MADEIPICO � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 979/
901017; identificação de pessoa colectiva n.º 502431830; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419355

BATIMÉTRICA � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1398/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503845400; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419371

BARATA & FÉLIX � SOCIEDADE DE SERVIÇOS
ELÉCTRICOS E PRESTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1146/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502934379; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419380

JOFILMOTOS DE JORGE PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1163/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503013323; data de
entrega: 010629.
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Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419339

ALVES PEDRO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1608/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504668846; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419347

TRANSPORTES CARLOS PIRES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1566/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504520075; data de
entrega: 010629.

Certifico que em relação à sociedade em que os documentos da
prestação de contas, relativos ao ano de 2000, foram depositados na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419401

DIAS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1091/
920415; identificação de pessoa colectiva n.º 502748796; data de
entrega: 010629.

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

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419398

A B � KARTING DE TELES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1279/950707;
identificação de pessoa colectiva n.º 503463655; data de entrega: 010629.

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

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15419363

ONDALUX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 206/610701;
identificação de pessoa colectiva n.º 500207461; data de entrega: 010629.

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

5 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416011

BENAVENTE

T. I. B. � TRANSPORTADORA IDEAL DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 984/
990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504383388; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/990811.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, entre Ilda da Conceição Adão Boto Freitas
Castro, viúva, contribuinte fiscal n.º 119158582, natural da fregue-
sia do Socorro, concelho de Lisboa, residente na Rua dos Anjos,
lote 11, em Vale Farelos, freguesia e concelho de Benavente, e
Manuel Rodrigues Boto, viúvo, natural da freguesia de São Vicente
de Fora, concelho de Lisboa, residente no Largo do Outeirinho da
Amendoeira, 10, 2.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Santo Estê-
vão, contribuinte fiscal n.º 145454228.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os 8238355, de 1 de Fevereiro de 1993, e
7160322, de 7 de Dezembro de 1998, passados pela DGRN � Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

1.º

A sociedade adopta a firma T. B. I. � Transportadora Ideal de
Benavente, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Anjos, lote 11, em Vale
Farelos, freguesia e concelho de Benavente.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de merca-
dorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, repre-
sentado por duas quotas: uma, de 9 500 000$, da sócia Ilda da Con-
ceição Adão Boto Freitas Castro, e uma, de 500 000$, do sócio
Manuel Rodrigues Boto.

§ 1.º A quota da sócia Ilda da Conceição Adão Boto Freitas Cas-
tro é realizada pela sua entrada para a sociedade com os seguintes
veículos automóveis:

a) Um tractor de mercadorias, marca DAF, modelo TE47WS, com
o peso bruto de 40 000 quilogramas, de cor branca, matrícula 35-
00-KB, no valor de 2 000 000$, valor igual ao que lhe foi atribuí-
do pelo revisor oficial de contas;

b) Viatura pesada de mercadorias, marca MAN, modelo 26 332,
FNL/LL, com o peso bruto de 25 500 quilogramas, de cor branca e
outra, matrícula 47-02-GO, no valor de 2 000 000$, valor igual ao
que lhe foi atribuído pelo revisor oficial de contas;

c) Viatura pesada de mercadorias, marca DAF, modelo ASA47WS,
com o preso bruto de 25 500 quilogramas, de cor branca e outras,
matrícula 88-14-KE, no valor de 2 000 000$, valor igual ao que lhe
foi atribuído pelo revisor oficial de contas;

d) Viatura pesada de mercadorias, marca TOYOTA, modelo Dyna
250, (POBU89)6.2, com o peso bruto de 6200 quilogramas, de cor
branca e outras, matrícula 69-88-FJ, no valor de 2 000 000$, valor
igual ao que lhe foi atribuído pelo revisor oficial de contas;

e) Viatura pesada de mercadorias, marca MITSUBISHI, modelo
Canter FE 444, FXSLEA 1, com o preso bruto de 6800 quilogra-
mas, de cor branca e outra, matrícula VL-65-49, no valor de
1 500 000$, valor igual ao que lhe foi atribuído pelo revisor oficial
de contas.

§ 2.º A quota do sócio Manuel Rodrigues Boto é integralmente
realizada em numerário, com a quantia de 500 000$, já entrada na
caixa social.

4.º

A cessão de quotas e a sua divisão é permitida entre os sócios;
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e em
segundo, aos sócios não cedentes.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia Ilda
da Conceição Adão Boto Freitas Castro que, desde já, fica nomeada
gerente, e ainda por um estranho à sociedade que possua a necessá-
ria capacidade profissional, reconhecida pela Direcção-Geral dos
Transportes Terrestres, a nomear em assembleia geral, ficando desde
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já, nomeado gerente Valdemar Nunes Fortunato, divorciado, resi-
dente na Rua de José Dias da Silva, 40, em Vila Franca de Xira,
que possui essa capacidade.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para e da
sociedade, é necessária a intervenção em conjunto de dois gerentes,
sendo sempre uma delas a do gerente com a respectiva capacidade
profissional.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08559376

FERREIRA MACHACAZ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 986/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504318136; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/990812.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, entre Cipriano José Francisco Machacaz,
contribuinte fiscal n.º 103921699, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria Jacinta Firmino Ferreira Machacaz, natu-
ral da freguesia e concelho de Benavente, onde reside no Bairro
David Ferreira, 26, freguesia da Barrosa, concelho de Benavente,
portador do bilhete de identidade n.º 6275332, emitido em 26 de
Fevereiro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Santa-
rém, e Maria Jacinta Firmino Ferreira Machacaz, contribuinte fis-
cal n.º 187043582, casada e residente com o primeiro outorgante,
natural da freguesia e concelho de Benavente, portadora do bilhete
de identidade n.º 6997481, emitido em 25 de Março de 1998, pelos
Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade atrás citados.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas e a
firma de Ferreira Machacaz � Transportes, L.da, e tem a sua sede
no Bairro de David Ferreira, 26, na freguesia da Barrosa, concelho
de Benavente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no seguinte: transporte de mercadorias e
produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma, de 40 000 euros, pertencente ao sócio
Cipriano José Francisco Machacaz, e outra, de 10 000 euros, perten-
cente à sócia Maria Jacinta Firmino Ferreira Machacaz.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar, e os sócios em segundo,
do direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade é exercida pelo sócio
Cipriano José Francisco Machacaz que, desde já, fica nomeado ge-
rente, com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme
deliberação em assembleia geral.

Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos, é sufi-
ciente a assinatura do gerente.

É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em fi-
anças, letras de favor e demais actos e documentos alheios aos ne-
gócios da sociedade.

ARTIGO 6.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continuará com
os sócios sobrevivos e os herdeiros do sócio falecido, devendo es-
tes nomear entre si, um que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, ex-
pedida com 15 dias de antecedência, relativamente à data da sua
realização.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118021

FERREIRA MACHACAZ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 986/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504318136; núme-
ros e datas dos depósitos de contas: 1/000615 e 4/010625.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, relativas aos exercícios de 1999 e
2000, respectivamente.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13131443

SAMORTERRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 977/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504562428; número
e data do depósito de contas: 43/000630.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118099

JOSÉ BIRRENTO � PRODUTOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 989/
990910; número e data do depósito de contas: 10/000630.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08583790

VETSAM � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 994/
990930; número e data do depósito de contas: 11/000630.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
1999.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08583781

ZHANG & XU  RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1007/991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504671472;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991118.

Certifico que, entre Xu Zhihou, natural de Zhejiang, China, de
nacionalidade chinesa, casado com Zhang Ying, sob o regime da
comunhão geral de bens e residente na Rua de Joaquim Parracho,
lote 30-A, 1.º, esquerdo, em Benavente, contribuinte fiscal
n.º 214647838, e Ying Zhang, natural de Zhejiang, China, de nacio-
nalidade chinesa, casada com o primeiro outorgante, residente em
Shao Nian Gong Lu, 4, Qintian, Zhejiang, República Popular da
China, contribuinte fiscal n.º 223177245, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Zhang & Xu � Restauração, L.da, e
tem a sua sede nas Portas do Sol, lote 13, rés-do-chão, direito, fre-
guesia e concelho de Benavente.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restauração e simi-
lares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Xu Zhihou
e Ying Zhang.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 10 000 euros, nos termos e condições a
deliberar em assembleia geral. Os sócios poderão fazer à sociedade
os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a deli-
berar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém a cessão a es-
tranhos só poderá fazer-se com prévio e expresso consentimento da
sociedade; a sociedade e os sócios terão direito de preferência, por
essa ordem, nas cessões de quotas a estranhos, devendo o correspon-
dente direito ser exercido no prazo de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos actuais sócios Xu
Zhihou e Ying Zhang, que, desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118218

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DOS GATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1005/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504689711;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991112.

Certifico que, entre Artur António Serra Saraiva e sua mulher,
Maria da Conceição Figueiredo Carranca Saraiva, casados no regime
da comunhão de adquiridos, naturais de Samora Correia, Benaven-
te, onde residem no lugar do Porto Alto, na Quinta das Fontainhas,
que outorgam por si e na qualidade de representantes legais de seus
filhos menores Vanda Conceição Figueiredo Saraiva, Artur Figueiredo
Saraiva e Diana Figueiredo Saraiva, todos naturais de Samora Cor-
reia, Benavente, onde residem na morada acima indicada, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Sociedade Agrícola da Quinta
dos Gatos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Campino, da freguesia
de Samora Correia, concelho de Benavente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto consiste na agricultura, pecuária, prestação de serviços,
importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, iguais, de
1000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ar-
tur António Serra Saraiva, Maria da Conceição Figueiredo Carran-
ca Saraiva, Vanda Conceição Figueiredo Saraiva, Artur Figueiredo
Saraiva e Diana Figueiredo Saraiva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Artur

António Serra Saraiva e Maria da Conceição Figueiredo Carranca
Saraiva, desde já nomeados gerentes, ficando a sociedade vincula-
da com a intervenção de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de não
sócios a cessão é proibida.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08582211

TRANSMURTEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1011/000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504684094;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000104.

Certifico que, entre Francisco Matias Mendes, contribuinte fiscal
n.º 170165019, natural da freguesia e concelho de Vila Franca de
Xira, residente na Rua de José Dias da Silva, 65, em Vila Franca
de Xira, casado com Maria de Lurdes dos Santos Silva Mendes, no
regime da comunhão de adquiridos; Maria de Lurdes dos Santos
Silva Mendes, contribuinte fiscal n.º 170165000, natural da fregue-
sia e concelho de Vila Franca de Xira, casada com o primeiro ou-
torgante, com quem reside, e Augusto Miguel da Silva Mendes,
solteiro, maior, contribuinte fiscal n.º 198338120, natural da fregue-
sia e concelho de Vila Franca de Xira, residente na Rua de José Dias
da Silva, 65, em Vila Franca de Xira, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSMURTEIRA � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Belo Jardim, Zona In-
dustrial da Murteira, lugar e freguesia de Samora Correia, concelho
de Benavente.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias e comércio de produtos agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
10 000 000$, representado por três quotas, sendo uma, de
5 000 000$, do sócio Francisco Matias Mendes, e duas, cada uma
no valor de 2 500 000$, uma de cada um dos sócios, Maria de Lur-
des dos Santos Silva Mendes e Augusto Miguel da Silva Mendes.

4.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios; mas
na cessão a favor de estranhos é necessário o consentimento da so-
ciedade, que nessa cessão tem o direito de preferência em primeiro
lugar e em segundo os sócios não cedentes.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes, e ainda por pessoa
estranha à sociedade, que possua a necessária capacidade profissio-
nal, reconhecida pela Direcção-Geral dos Transportes Terrestres, a
nomear em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para e da
sociedade, são sempre necessárias as assinaturas conjuntas de dois
gerentes, sendo sempre uma delas a do gerente com a capacidade
profissional.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedência, sempre que
a lei não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118293
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NUDIMA � INVESTIMENTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1010/000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504752839;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000104.

Certifico que, entre Agostinho Lemos Faustino, natural da fregue-
sia de Arnas, concelho de Sernancelhe, casado com Maria de Lur-
des da Fonseca Almeida, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Vasco Santana, 4, 11.º, esquerdo, Portela de
Sacavém, Loures, contribuinte fiscal n.º 154414247, titular do bilhete
de identidade n.º 645427, de 20 de Janeiro de 1993, de Lisboa, e
Bartolomeu José Pinheiro Carrasco, natural da freguesia de Vila de
Frades, concelho de Vidigueira, casado com Rosária Augusta
Cardeira Carapinha, sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Carlos Wallenstein, 6, 7.º, direito, Carnaxide, Oei-
ras, contribuinte fiscal n.º 145574393, titular do bilhete de identidade
n.º 5524629, de 19 de Dezembro de 1994, de Lisboa, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma NUDIMA � Investimentos e Gestão
Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Estrada da Samorena, 3, na lo-
calidade de Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro
do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social no País.

2.º

A sociedade tem por objecto investimento e gestão de imóveis;
compra, venda e arrendamento.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, que após a taxa de conversão corresponde a
2 004 820$, está dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal
de 5000 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio, Agostinho Le-
mos Faustino e Bartolomeu José Pinheiro Carrasco.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com
as assinaturas de dois gerentes, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para assinar cheques e movimentar contas bancárias da so-
ciedade.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
mesmo como sócia de responsabilidade ilimitada e participar em
sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 100 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118307

ARLINDO NORTE � MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 988/
990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504551000; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/990909.

Certifico que, entre Arlindo José Maria do Norte, contribuinte
fiscal n.º 166720631, casado no regime de comunhão de adquiridos
com Lina Maria de Moura Ferreira do Norte, natural da freguesia
de Santo Estêvão, concelho de Benavente, onde reside na Urbani-
zação Vinha da Casa, bloco D, rés-do-chão, direito, portador do
bilhete de identidade n.º 7872215, emitido em 19 de Junho de 1995,

pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém, e Lina Maria de
Moura Ferreira do Norte, contribuinte fiscal n.º 195517539, natural
da mesma freguesia de Santo Estêvão, casada e residente com o
primeiro outorgante, portadora do bilhete de identidade n.º 9285774,
emitido em 24 de Maio de 1995, pelos Serviços de Identificação
Civil de Santarém, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Arlindo Norte �
Material para a Construção, L.da, e a sua sede social fica instalada
na Herdade do Zambujeiro, freguesia de Santo Estêvão, concelho de
Benavente.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses,
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e po-
derá ainda abrir sucursais ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de materiais de
estrutura, cobertura, revestimento e de instalação destinados à cons-
trução diferentes de madeira (vidro plano, cascalho, cimento, areia,
gesso, tintas e vernizes), produtos cerâmicos e louças sanitárias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, de 1 000 000$, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Arlindo José Maria do Norte e Lina Maria de Moura Ferreira
do Norte, encontrando-se realizado 50% do capital social, devendo
o restante dar entrada nos cofres da sociedade no prazo de 180 dias,
a contar da data da escritura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, perten-
ce a ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessário e sufi-
ciente a assinatura de um dos gerentes.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
avales, letras de favor, fianças e responsabilidade semelhantes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livremente
permitida; na cessão de quotas a estranhos, tem a preferência a so-
ciedade em primeiro lugar e os sócios em segundo.

2 � O sócio que pretender alienar a sua quota a estranhos deve-
rá notificar a sociedade, por carta registada, com aviso de recepção,
na qual identificará o nome do adquirente e as condições de cessão.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, na propor-
ção das suas quotas, até ao montante equivalente a 10 vezes o capi-
tal social, nos termos em que for deliberado.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer ou-

tra forma sujeita a apreensão judicial;
c) Na venda ou adjudicação judicial;
d) Na cessão a estranhos sem autorização expressa da sociedade;
e) Quando o sócio, sem consentimento da sociedade, exercer ou

participar em sociedade em que desenvolva actividade concorrente
com ela, dentro do território nacional;

f) Quando em partilha judicial ou extrajudicial subsequente a di-
vórcio, não for adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização será sempre efectuada pelo valor que resul-
tar no balanço especial a realizar para o efeito.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas aos sócios
com, pelo menos, 15 dias de antecedência.
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ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades, ainda que com o objectivo diferente ou em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
08559520

HOUSE SERVICE � MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1002/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 504681893;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/991103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, entre José Maria da Silva, natural da freguesia
de Tomar (São João Baptista), do concelho de Tomar, casado com
a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Estrada da Carregueira, lote 1, Samora Correia, e Irma
Vitoriano, natural de Atalaia, Brasil, cidadã de nacionalidade brasi-
leira, casada com o primeiro outorgante, no indicado regime e com
ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes quanto ao primeiro pela
exibição do seu bilhete de identidade n.º 10011901, de 11 de Maio
de 1998, passado pelos Serviços de Identificação Civil em Santarém,
e quanto à segunda, pela sua autorização de residência n.º 278058,
passada em 13 de Janeiro de 1999, pelo Ministério da Administra-
ção Interna.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma House Service � Manutenção
de Habitações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Operários Agríco-
las, 14, freguesia de Samora Correia, do concelho de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em melhoramento e manutenção
de habitações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas: uma, do
valor nominal de 601 446$, pertencente à sócia Irma Vitoriano, e
uma quota, do valor nominal de 400 964$, pertencente ao sócio José
Maria da Silva.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118196

AUTO ALTO DO CATALÃO, SERVIÇO E MANUTENÇÃO
DE VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1003/991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504738038;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/991105.

Certifico que, entre Mário José Soares Alemão, natural da fregue-
sia de Samora Correia, do concelho de Benavente, casado com Ma-
ria dos Anjos Carrão Soares Alemão, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente no Bairro da Esteveira, bloco 3, 2.º, direito,
Samora Correia, e João António dos Santos Rocha, natural da fregue-
sia de Samora Correia, do concelho de Benavente, casado com Rosa
Maria Salvador Barradas Rocha, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Guerra Junqueiro, Porto Alto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Alto do Catalão, Serviço
e Manutenção de Viaturas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vitorino Nemésio,
sem número, Porto Alto, freguesia de Samora Correia, do concelho
de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção, conservação e repa-
ração de viaturas, comercialização de peças e acessórios para má-
quinas e veículos a motor, prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do
valor nominal de 3000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada são suficientes as assinatu-
ras de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118200

JÓIATEMPO � TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 982/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504570196; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/990727.

Certifico que por Paulo Alexandre Jóia Pimenta, natural da fregue-
sia e concelho de Vila Franca de Xira, residente na Rua de 31 de
Janeiro, 14, 2.º, em Samora Correia, contribuinte fiscal n.º 133078213,
casado com Maria Virgínia do Carmo da Silva Pimenta, sob o regime
de comunhão geral de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 6294526, de 21 de Setembro de 1994, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JÓIATEMPO � Trabalho Tem-
porário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro, 14, 2.º,
freguesia de Samora Correia, do concelho de Benavente.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar filiais,
agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cedência temporária de trabalha-
dores para utilização de terceiros utilizadores.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio.

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 assinatura de um
gerente.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118080

LUÍS VITÓRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 985/
990811; identificação de pessoa colectiva n.º 504553097; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/990811.

Certifico que por José Luís Natário Gomes Vitória, contribuinte
fiscal n.º 112110908, natural da freguesia de Pedrógão Pequeno,
concelho da Sertã, divorciado, residente na Estrada Nacional n.º 10,
lote A, Porto Alto, portador do bilhete de identidade n.º 7943564,
emitido em 22 de Maio de 1998, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Vitória, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 4,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação e comer-
cialização de máquinas agrícolas e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$, 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, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118030

JÓIATEMPO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 982/
990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504570196; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/000313.

Certifico, relativamente à sociedade em epígrafe, que foi alterado
o artigo 1.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JÓIATEMPO � Empresa de
Trabalho Temporário, Unipessoal, L.da

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118072

VENTALCO � FABRICO E COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1017/991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504686119;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991118.

Certifico que, entre:
1.º Fernando Paulo Brás Vicente, contribuinte fiscal n.º 170783936,

casado com Anabela Mendes Tereso, sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de
Alcobaça, onde reside no lugar de Casal da Charneca;

2.º António Coelho da Silva, contribuinte fiscal n.º 133470261,
casado com Maria Otília Brás Vicente da Silva, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia de Évora de Al-
cobaça, onde reside no lugar de Moleanos, Estrada de D. Maria Pia,
sem número;

3.º José António Querido, contribuinte fiscal n.º 143480960, ca-
sado com Teresa Maria Rebelo Querido, sob o regime da comunhão
geral, natural da freguesia de Carvalhal Benfeito, concelho de Cal-
das da Rainha, onde reside no lugar de Casal Pinheiro, Rua da
Cerca, 1.º, e

4.º José Tinta Eleutério, contribuinte fiscal n.º 127975756, casado
com Maria Zita Carvalho Ferreira Eleutério, sob o regime da comu-
nhão geral, natural daquela freguesia de Turquel, concelho de Al-
cobaça, onde é residente no lugar de Carvalhal, Rua dos Eleutérios,
sem número, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VENTALCO � Fabrico e Co-
mércio de Rações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Monte da Saúde,
sem número, vila, freguesia e concelho de Benavente.

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 fabricação e comercialização
de rações para animais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros (equivalente a 100 241 000$) e corresponde à soma
de quatro quotas, iguais, dos valores nominais de 125 000 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Paulo Brás
Vicente, António Coelho da Silva, José António Querido e José
Tinta Eleutério.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que
representem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118226

RIBALEITÃO � COMÉRCIO DE LEITÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1016/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504795899;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000111.

Certifico que entre Maria Cristina Lopes Quintas Amaro, natural
da freguesia de Santo Estêvão das Galés, concelho de Mafra, onde
reside no lugar de Montemuro, contribuinte fiscal n.º 160710707,
casada com Manuel Firmino Amaro sob o regime de comunhão geral
de bens; Helena Isabel Quintas Amaro, solteira, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na mesma morada, contribuinte fiscal n.º 215845005, e Marta Cris-
tina Quintas Amaro, solteira, maior, natural da dita freguesia de São
Sebastião da Pedreira, residente na referida morada, contribuinte fis-
cal n.º 221323503, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RIBALEITÃO � Comércio de
Leitões, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade da Guarita, fregue-
sia e concelho de Benavente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na assadura e comercialização de
carcaça de leitão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma, do
valor nominal de 2506 euros, de que é titular a sócia Maria Cris-
tina Lopes Quintas Amaro, e duas, iguais, do valor nominal de
1247 euros, cada, tituladas uma por cada sócia Marta Cristina Quin-
tas Amaro e Helena Isabel Quintas Amaro.

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

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeadas gerentes as sócias Maria Cristina
Lopes Quintas Amaro e Helena Isabel Quintas Amaro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118234
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ADEGA TÍPICA MODERNA � O BOM COMILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 996/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504439200; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/991001.

Certifico que entre João José Gravito Entrudo, contribuinte fis-
cal n.º 198728670, casado com Guida Isabel Lopes Figueira Pom-
bo Gravito, no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia e concelho de Vila Franca de Xira, residente na Estrada de
D. Miguel, Foros de Salvaterra, em Salvaterra de Magos, titular do
bilhete de identidade n.º 9713189, de 10 de Janeiro de 1995, e Rui
Manuel Correia Teixeira, contribuinte fiscal n.º 153449870, casado
com Teresa Paula Monteiro Lourenço, no regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Carva, concelho de Murça, resi-
dente na Urbanização Arneiro dos Corvos, lote 28, rés-do-chão, es-
querdo, em Samora Correia, titular do bilhete de identidade
n.º 5709735, de 12 de Agosto de 1994, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adega Típica Moderna �
O Bom Comilão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido de Oliveira,
4, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

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 em actividades hoteleiras. Comér-
cio de máquinas industriais e habitações pré-fabricadas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
501 205$ cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado 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 os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118161

SAÍDOS DA CASCA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 987/
990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504609742; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/990825.

Certifico que, entre Ana Isabel Manata Cardoso, contribuinte fis-
cal n.º 189252529, natural da freguesia de Samora Correia, conce-
lho de Benavente, casada no regime de comunhão de adquiridos com
Hélder Manuel Guerra Salvador, residente na Rua de Calouste Gul-
benkian, 30, 3.º, esquerdo, em Samora Correia, titular do bilhete de
identidade n.º 9986616, de 12 de Março de 1999, e Ana Paula Fer-

reira Nunes Padinha, contribuinte fiscal n.º 188233920, natural da
freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira, casada no regime de comunhão de adquiridos com Vítor Ma-
nuel Vieira Padinha, residente no Bairro da Esteveira, bloco A, 3.º,
D, em Samora Correia, titular do bilhete de identidade n.º 7569337,
de 14 de Outubro de 1998, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Saídos da Casca � Comércio
de Vestuário e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Calouste Gulbekian,
loja 14-C, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

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 comercialização, importação,
exportação e representação de vestuário e acessórios, calçado, malas
e similares, brinquedos e artigos de decoração e artigos de têxtil-lar.
Prestação de serviços de bordados, enxovais e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 501 205$ cada, pertencente uma a cada sócia.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118102

FERREIRA DO ZÊZERE

CAFÉ PELOURINHO DE PIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 221; identificação de pessoa colectiva n.º 505698048 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010904.

Certifico que António Manuel Mendes Joaquim, solteiro, maior,
natural de Pias, freguesia de Pias, concelho de Ferreira do Zêzere,
de nacionalidade portuguesa, residente em Pias, freguesia de Pias,
concelho de Ferreira de Zêzere, portador do bilhete de identidade
n.º 8641613, datado de 20 de Maio de 1997, emitido pelo Arquivo
de Identificação de Santarém, contribuinte fiscal n.º 193502291,
constituiu uma sociedade unipessoal por quotas, com a identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505698048, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Café Pelourinho de Pias,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Pias, lugar e freguesia de Pias,
concelho de Ferreira do Zêzere.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de exploração de café
e mercearia.

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 deliberado em assembleia ge-
ral, 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 cinco
vezes o capital 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.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Assunção Maria da
Silva Dias. 16524179

MAÇÃO

JAPMAR � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 99/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502949287.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437453

MEMORIUM � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 188/
990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504349201.

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

27 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437267

TÊXTIL � FÁBRICA MIRRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 11/
850814; identificação de pessoa colectiva n.º 501301941.

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

29 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437216

APISGEST � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 138/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503631914.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437399

J. M. ANTUNES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 152/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503866466.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437402

CONSTRUÇÕES GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 40/
871229; identificação de pessoa colectiva n.º 501914889.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437410

A PREDIAL MATOS & TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 103/
930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502970634.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437275

EUSÉBIO CATARINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 36/
870119; identificação de pessoa colectiva n.º 500737673.

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

29 de Junho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11329033

NOVA TORRES � URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 47/
880624; identificação de pessoa colectiva n.º 500390088.

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

23 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437429

MANUEL ROSA EUSÉBIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 38/
870427; identificação de pessoa colectiva n.º 501301127.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

31 de Maio de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437437

INCROPOL � SOCIEDADE DE ARTIGOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 166/
971021; identificação de pessoa colectiva n.º 503977136.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437445

ESTEVES & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 67/
891030; identificação de pessoa colectiva n.º 500737703.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15859177

LOBATO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mação. Matrícula n.º 72/
900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502383933.

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

27 de Julho de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
13437364

SANTARÉM

AG E G � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3418/980119; identificação de pessoa colectiva n.º 504054562.

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

7 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15901084

TOMAR

SELLIUM � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1092;
identificação de pessoa colectiva n.º 502522895.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650944

Z-CAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1103;
identificação de pessoa colectiva n.º 502536365.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650960

TOMCEL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1019;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327774.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650812

EDAFRIZAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
URBANIZAÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310529.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650804

RAMOS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1014;
identificação de pessoa colectiva n.º 502310510.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650790

EDIFIRME � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1012;
identificação de pessoa colectiva n.º 502250933.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650782

NOVA PADARIA ASSEICEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502295945.
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Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650774

FERTEJO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1062;
identificação de pessoa colectiva n.º 500624666.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650871

LEONEL FERREIRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1060;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412119.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650863

IMPORMÁQUINA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356650.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650855

FÁTIMA & ANTÓNIO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1034;
identificação de pessoa colectiva n.º 500936390.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650847

SEROLF � ROLAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336277.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650839

TOMARCONSTRÓI. SOCIEDADE TOMARENSE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1026;
identificação de pessoa colectiva n.º 502331666.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650820

GABINETE LOURENÇO GOMES � PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1068;
identificação de pessoa colectiva n.º 502429178.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650898

MOLA JOVEM � FABRICO E REPARAÇÃO DE MOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1069;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568640.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650901

FERROTEMPLÁRIOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1073;
identificação de pessoa colectiva n.º 502439556.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650910

TONERA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502419555.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650880

ANTÓNIO SANTOS VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1081;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480491.
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Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650928

SPORMOTOS � COMÉRCIO E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1084;
identificação de pessoa colectiva n.º 502488263.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650936

A. N. � ALUMÍNIOS DO NABÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1105;
identificação de pessoa colectiva n.º 502539536.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650979

PARA-EQUIPA � PÁRA-QUEDAS E EQUIPAMENTOS
MILITARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1096;
identificação de pessoa colectiva n.º 502531630.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epí-
grafe, a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Apa-
rício Sardinha. 15650952

SETÚBAL
ALMADA

QUATRO DUQUESAS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7906/
960727; identificação de pessoa colectiva n.º 503480398; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/960828.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 1996.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02706377

S. E. G. 17 � SOCIEDADE DE EMPREITADAS GERAIS, L.DA

(anteriormente SEG 17 � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
PARA SEGURANÇA, HIGIENE E LIMPEZA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8487/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503093238; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/961025.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 1.º, o qual passou

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de S. E. G. 17 � Sociedade
de Empreitadas Gerais, L.da, passa a ter a sua sede na Rua de Santa
Isabel, Centro Comercial Santa Isabel, loja 9, freguesia da Cova da
Piedade, concelho de Almada.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 13776673

CONSER � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8408/
960827; identificação de pessoa colectiva n.º 501890580; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/960827.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
Reforço de capital de 500 000$ para 600 000$, e alterado o pac-

to quanto aos artigos 2.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte
redacção:

2.º

A sede social é na Rua do Mouriscal, 17-18, Charneca da Capa-
rica, freguesia de Charneca da Caparica, no concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
livremente alterada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como poderão ser criadas filiais.

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
600 000$, e corresponde à soma de três quotas: uma de 450 000$,
e outra de 100 000$, ambas do sócio António Fernando de Matos,
e uma, de 50 000$, do sócio António Jorge Matos.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02706555

DIDAUTO � MATERIAL DIDÁCTICO PARA O ENSINO
DA CONDUÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8392/
960812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
960812.

Certifico que, entre Maria Amélia Nunes Coelho Alves Costa,
Maria Edite Coelho Alves Costa de Jesus Pereira e João Cândido
de Jesus Pereira, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIDAUTO � Material Didáctico para
o Ensino da Condução Automóvel, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Francisco de Noronha, 14, na localidade e freguesia da Costa da
Caparica, concelho de Almada.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas legais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de livros e material di-
dáctico para o ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7 500 000$ e corresponde à soma de três quotas, de 2 500 000$,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Amélia Nunes
Coelho Alves Costa, Maria Edite Coelho Alves Costa de Jesus Pe-
reira e João Cândido de Jesus Pereira.
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ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos fica dependente do con-
sentimento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

As quotas poderão ser amortizadas, nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação;

d) Quando o sócio seja declarado insolvente ou se tenha apresen-
tado à falência ou declarado falido.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02707063

JOÃO & GILBERTO GONÇALVES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8393/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503743011; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/960813.

Certifico que, entre Gilberto Manuel Vieira Gonçalves e João Luís
Vieira Gonçalves, foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João & Gilberto Gonçalves,
Construções, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Algazarra, 6, fre-
guesia do Feijó, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como estabelecer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de
representação, em quaisquer locais do País ou do estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
500 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam do direito de preferência
os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção de um só gerente,
para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02707055

J. R. M. C. � CONSULTORES DE GESTÃO DE CAPITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8409/
960830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
960830.

Certifico que, entre Jorge Manuel Raimundo Matias Cepeda, Fer-
nando Vítor Lopes Barreira e Adérito António Cepeda,, foi consti-
tuída a sociedade acima referida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. R. M. C. � Consultores de
Gestão de Capitais, L.da, tem a sua sede na Rua de Manuel Luís da
Costa, 8, 4.º, B, no lugar e freguesia de Costa da Caparica, conce-
lho de Almada, 2825 Monte Caparica.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de re-
presentação social, em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em serviços de consultadoria na área de
gestão de capitais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de
900 000$, pertencente ao sócio Jorge Manuel Raimundo Matias
Cepeda; uma, de 300 000$, pertencente ao sócio Fernando Vítor
Lopes Barreira; uma, de 225 000$, pertencente ao sócio Adérito
António Cepeda, e uma, de 75 000$, pertencente ao sócio Nuno
Miguel Raimundo Matias Cepeda.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade, à qual fica reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo lugar, na
proporção das quotas que cada um possuir.

5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, nomeado
em assembleia geral.

É desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel Raimundo
Matias Cepeda.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com 15 dias de antecedên-
cia, devendo a convocação indicar os assuntos a tratar.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02706383

BETUEL CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8405/
960828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/960828.

Certifico que, entre Olga Ferreira Elias e Ana Paula Neves de
Almeida, foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é
o seguinte:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Betuel Cabeleireiros, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Andrade,
12-B, freguesia e concelho de Almada.

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 de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria de cabeleireiros e o
comércio de cosmética e perfumaria.
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4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma, de
160 000$, pertencente à sócia Olga Ferreira Elias, e uma, de
240 000$, pertencente à sócia Ana Paula Neves de Almeida.

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.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambas as sócias, desde já desig-
nadas como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02706350

SEG 17 � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
PARA SEGURANÇA, HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8487/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503093238; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 50/970115.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 2.º, o qual passou

a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade da constru-
ção civil e obras públicas, decoração, restauros, compra e venda de
materiais ligados à actividade da construção civil, bem como a im-
portação e exportação dos mesmos e operações sobre imóveis não
especificados.

Vai conferida e conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 13776681

MOITA

SILPERMAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEIXES, L.DA

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1431/
980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504062867.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390420

FERNANDO DA SILVA PEREIRA, HERDEIROS, S. A.

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 266/
790921; identificação de pessoa colectiva n.º 500893055.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390390

PEREIRA & SANCHO, L.DA

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedros,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 290/
801209; identificação de pessoa colectiva n.º 500944644.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390381

MADMAF � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedros,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1490/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504204831.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390438

MANUEL CUSTÓDIO PIRES JÚNIOR, L.DA

Sede: Rua das Fábricas. 5, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 223/
780412; identificação de pessoa colectiva n.º 500763429.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390411

FRANCISCO DE GOUVEIA, L.DA

Sede: Rua de José Fontana, 35, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1383/
970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503958239.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390446

EDITAGUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedras

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1771/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505106620.
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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 ano de 2000.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 15390403

RUFINO & BICA, L.DA

Sede: Urbanização Santa Teresinha, lote 5,
Sarilhos Pequenos, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1950/
010806; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010806.

Certifico que, entre Luís Paulo Rufino Botas e Adelino Manuel
Domingos Bica, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rufino & Bica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Santa Teresi-
nha, lote 5, freguesia de Sarilhos Pequenos, concelho da Moita.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia, cofragem e tra-
balhos em madeira e metais para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal de 501 205$, pertencentes um a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Conferida. Está conforme.

23 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 16639634

AEROLIDER � SOCIEDADE PORTUGUESA DE MATERIAL
AERONÁUTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1798/
001121; identificação de pessoa colectiva n.º 504616420.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 16638727

VEDROGEST, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1278/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503763241.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 16638719

IMPORQUÍMICA � INDÚSTRIA PORTUGUESA
DE PRODUÇÃO QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 674/
901219; identificação de pessoa colectiva n.º 502473274.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 15390292

ROLICAIXA � CAIXAS DE ESTORE, L.DA

Sede: Zona Industrial da Moita, Quinta dos Machados,
Rua dos Corticeiros, lote 29, Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1728/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 503848727.

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cristina Ma-
ria Lucas Bolina. 16527259

PALMELA

SANTOS & SEVERINO � COMÉRCIO OURIVESARIA, L.DA

Sede: Rua de Venâncio da Costa Lima, 116, Quinta do Anjo

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1697/
990831; identificação de pessoa colectiva n.º 504558749; data da
apresentação: 010628.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2000.

24 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 15831051

SEIXAL

VERÍSSIMO & DELGADO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6304/
010814; inscrição n.º 1/010814; número e data da apresenta-
ção: 11/010814.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, Maria de Lur-
des Pereira Lopes Celestino, ajudante principal respectiva, em ple-
no exercício de funções em virtude de se encontrar de férias a res-
pectiva notária, licenciada, Isaura Revés Deodato, compareceram
como outorgantes:

1.º Manuel de Fátima Santos Veríssimo, contribuinte fiscal
n.º 176420843, natural de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-
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verdiana, solteiro, maior, residente na Rua de Gil Vicente, 33, 1.º,
direito, Quinta Manuel André, Arrentela, Seixal, titular da autoriza-
ção de residência tipo permanente n.º 170093, emitido em 18 de
Junho de 1989, pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Se-
túbal, e lá revalidada pela segunda vez em 18 de Junho de 1999;

2.º António Maria Delgado, contribuinte fiscal n.º 118748513,
natural da República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-
verdiana, solteiro, maior, residente na Avenida de Carlos de Oliveira,
45, 2.º, esquerdo, em Arrentela, Seixal, titular do bilhete de identi-
dade n.º 16033698, emitido em 12 de Novembro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documen-
tos de identificação.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade por quotas,
que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Veríssimo & Delgado � Socie-
dade de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, 33, 1.º,
direito, Quinta Manuel André, freguesia de Arrentela, concelho do
Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas.

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,
no valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada só-
cio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
16833171

SETÚBAL

URVALE � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5500/
000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504432788; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/000418.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, tendo sido alterados os seus artigos 1.º e 2.º, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação URVALE � Urbaniza-
ções e Construções, L.da

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em urbanizações e construção
civil, projectos e obras de infra-estruturas. Compra, venda e reven-
da de propriedades para os mesmos fins.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na respectiva
pasta.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Nunes Raposo. 06784690

URVALE � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5500/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504432788; ins-
crição n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e da-
tas das apresentações: 3/20000904 e 13/20010113.

Certifico que foi alterado na sua totalidade o contrato social da
sociedade em epígrafe, tendo registado o aumento do capital de
24 940 euros para 52 000 euros (montante do aumento: 27 060 euros),
passando o referido contrato a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma URVALE � Urbanização e
Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida de Avelar Brotero, 5, lojas
A e B, em Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência de
consentimento de outros órgãos sociais deliberar sobre a mudança
da sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho 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 a construção de prédios para venda,
compra e venda de imóveis e ou suas fracções autónomas e reven-
da dos adquiridos para esse fim, aquisição de loteamentos e urbani-
zações e sua revenda no todo ou em parte e obras públicas.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 52 000 euros,
representado por 52 000 acções, ao par, do valor nominal de 1 euro,
subscritas e realizadas do seguinte modo:

a) O sócio Emanuel Dias Pacheco, subscreve 9226 acções, reali-
zadas em dinheiro;
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b) A sócia Maria Fernanda Fialho Rua Francisco, subscreve
9226 acções, realizadas em dinheiro;

c) O sócio Luís Marques Garro, subscreve 6488 acções, realiza-
das em dinheiro;

d) O sócio Manuel Sanches Rolos, subscreve 26 520 acções, rea-
lizadas em dinheiro; e

e) O sócio José Francisco Pires Duro, subscreve 540 acções, rea-
lizadas em dinheiro.

2 � As acções são ao portador e de categoria única.
3 � Poderá haver títulos representativos de 1, 5, 10, 50, 500 ou

1000 acções.
4 � As acções tituladas, podem revestir a forma escritural.
5 � O custo das operações de registo das transmissões ou outros

relativos a acções escriturais será suportado pelos accionistas inte-
ressados.

6 � Os títulos provisórios ou definitivos representativos de ac-
ções conterão as assinaturas de dois administradores, sendo sempre
uma delas a do 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 quaisquer outros

títulos de dívida e salvo deliberação diversa, os accionistas terão
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
aumento de capital.

ARTIGO 8.º

Dentro dos limites da lei a sociedade poderá adquirir acções e
obrigações próprias.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, os quais podem ser accionistas ou estranhos à sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelo accionistas com direito
de voto e será convocada nos termos legais.

2 � Não têm a voto os accionistas que não tenham as suas ac-
ções registadas nos livros existentes na sociedade para o efeito, pelo
menos, no décimo dia anterior ao da reunião da assembleia geral,
ou, no caso de elas se encontrarem em regime de depósito em insti-
tuições de crédito, não terem os accionistas em causa comunicado à
empresa em termos idóneos tal depósito, pelo menos, até ao décimo
dia anterior ao da reunião da assembleia geral.

3 � Os accionistas terão direito a um voto por cada 100 acções.
4 � Quaisquer accionistas que pretendem fazer-se representar por

outrém, também accionista, ou por cônjuge, ascendente ou descen-
dente, nas reuniões de assembleia geral, deverão comunicar ao pre-
sidente da mesa, por meio de carta com a antecedência mínima de
oito dias sobre a data da reunião, qual o nome do representante e
os poderes que lhe são conferidos.

5 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
aludido no n.º 3, poderão agrupar-se de forma a completá-lo, deven-
do neste caso, fazer-se representar por um só, cujo nome será indi-
cado até oito dias antes da reunião de assembleia geral, em carta
dirigida ao presidente de mesa, com as assinaturas de todos reconhe-
cidas por notário.

6 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às sessões da assembleia geral.

7 � As acções dadas em penhor, apreendidas, penhoradas ou
sujeitas por qualquer forma a depósito ou administração judicial não
dão ao respectivo credor, detentor, depositário ou administrador, o
direito de participar nas reuniões da assembleia geral, sem prejuízo
dos direitos do respectivo accionista.

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 seja
requerida pelo concelho de administração, ou por um ou mais ac-
cionistas que possuam acções correspondentes, pelo menos, a 5% do
capital social.

2 � O requerimento deve ser feito por escrito e dirigido ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os
assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da
reunião da assembleia.

3 � 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
quando a lei ou o contrato da sociedade dispuserem de outro modo,
podendo deliberar em primeira convocação quando estejam presen-
tes ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a 51% do capital social.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia geral funcio-
nar e deliberar validamente, seja qual for o número dos accionistas
presentes ou representados e o quantitativo do capital a que as res-
pectivas acções correspondam.

3 � As deliberações, quer em primeira, quer em segunda convo-
cação, relativas à fusão, cisão, transformação ou dissolução da so-
ciedade e à alteração do pacto social só poderão ser tomadas face a
maioria qualificada de 75% dos votos expressos e na presença de
um número de accionistas representativo de, pelo menos, dois ter-
ços do capital social.

4 � Em primeira convocação deverá desde logo ser fixada uma
data para a segunda reunião da assembleia geral, caso esta não pos-
sa reunir-se na primeira data por falta de quorum, devendo mediar
entre uma e outra o mínimo de 15 dias e o máximo de 30 dias.

ARTIGO 13.º

1 � A administração e representação da sociedade, serão exerci-
das por um conselho de administração, constituído por três membros,
um presidente e dois vogais, eleitos em assembleia geral, com a
maioria dos votos dos accionistas presentes, representativos de, pelo
menos, dois terços do capital social.

2 � Os membros do conselho de administração, estão dispensa-
dos da prestação de caução.

ARTIGO 14.º

1 � Ao conselho de administração competirão os mais latos po-
deres de gestão e representação da sociedade, nos termos legais,
podendo decidir sobre, designadamente:

a) Pedido de convocatória 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 en-
cerrar 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,
viaturas, 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 equipamentos de escritório informático;

Celebrar contratos de financiamento, de empréstimos com ou sem
garantia real sobre os bens da sociedade, incluindo os de médio e
longo prazos e de locação financeira;

Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros.

2 � Efectuar todas as demais operações relativas ao objecto social.
3 � O conselho de administração, por deliberação, poderá nomear

mandatários ou procuradores da sociedade, para a prática de deter-
minados actos ou categorias da actos, devendo os mandatários ou
procuradores actuar sempre em conformidade com os poderes con-
feridos.

ARTIGO 15.º

A sociedade considera-se validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos:

1) Pela assinatura do presidente e de um vogal do conselho de
administração;

2) Pela assinatura conjunta de dois vogais do conselho de admi-
nistração e de um procurador.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que convocado
pelo presidente ou por outros dois administradores, pelo menos, uma
vez por cada mês.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.
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3 � Os administradores poderão fazer-se representar nas reuniões
do conselho de administração por outro administrador, mediante
carta dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos dos administradores, cabendo ao presi-
dente voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

A fiscalização dos negócios sociais da sociedade, será exercida por
um fiscal único, o qual terá sempre um suplente.

ARTIGO 18.º

Os membros do conselho de administração, o fiscal único e os
presidente e secretário da mesa da assembleia geral, serão eleitos para
mandatos de quatro anos, sendo permitida a sua recondução.

ARTIGO 19.º

Das reuniões dos órgãos sociais, serão sempre lavradas actas,
devidamente assinadas por todos os membros presentes, excepto as
da assembleia geral, que poderão ser assinadas apenas pelos mem-
bros da mesa com voto de confiança expresso por todos os presen-
tes e das quais constarão obrigatoriamente, além das deliberações
tomadas, as declarações de votos discordantes.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral deliberará sobre a modalidade da remunera-
ção a atribuir aos membros dos órgãos sociais e quais os seus quan-
titativos.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos, apurados em cada exercício depois de deduzida
a percentagem destinada à constituição ou reintegração da reserva le-
gal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia que deliberar a dissolução nomeará os liqui-

datários e providenciará sobre as suas atribuições e prazo de liqui-
dação.

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o primeiro mandato, que termina-
rá em 31 de Dezembro de 2003:

Mesa da assembleia geral: presidente � José Francisco Pires
Duro, casado, residente na Rua de Almeida Garrett, 52-A, Vale de
Milhaços; secretário � Luís Marques Garro, casado, residente na
Avenida de Avelar Brotero, 5, 1.º, esquerdo, em Setúbal.

Administração: presidente � Manuel Sanches Rolo, casado, com
domicílio profissional na Rua de Ferreira de Castro, 170, rés-do-
chão, direito, Pinhal Novo; vogais � Maria Fernanda Fialho Rua
Francisco, casada, residente na Estrada de Santas, Quinta dos
Pintassilgos, em Setúbal; e, Emanuel Dias Pacheco, casado, residente
na Rua da Cidade de Pau, 5, 2.º, esquerdo, Setúbal.

Fiscalização: fiscal único � Gomes Marques e Carlos Alexandre,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Vicente
Pereira Gomes Marques, revisor oficial de contas n.º 669, com domi-
cílio profissional, na Rua da Páscoa, edifício CREL, Bela Vista, 2-P,
Massamá, Queluz; suplente � Carlos José Castro Alexandre, revisor
oficial de contas n.º 692, com o mesmo domicílio profissional.

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, pelo que a ad-
ministração fica autorizada a praticar em seu nome, mesmo antes do
registo comercial, actos e negócios no âmbito da cláusula do objecto.

Pelos outorgantes foi dito que, declaram sob sua inteira respon-
sabilidade que o montante do aumento já deu entrada na caixa so-
cial e que não são obrigados pela ou pelo contrato, à realização de
outras entradas.

Pelos primeiro e terceiro outorgantes, na qualidade de gerentes, foi
ainda dito que, desde a data a que se reporta o balanço que se ar-
quiva, até esta data não têm conhecimento de que a situação patri-
monial da sociedade tenha sofrido qualquer diminuição e que a so-
ciedade não tinha órgão de fiscalização, pelo facto de legalmente não
lhe ser exigido.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Nunes Raposo. 11084740

URVALE � URBANIZAÇÕES CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5500/
20000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504432788; ins-
crição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e da-
tas das apresentações: 4/20000120 e 4/20000222.

Certifico que entre:
1) Emanuel Dias Pacheco, casado com Rosa Maria Raimundo

Soares Pacheco, na comunhão de adquiridos; e
2) Maria Fernanda Fialho Rua Francisco, casada com Carlos

Manuel de Jesus Martins Francisco, na comunhão geral,
3) Luís Marques Garro casado com Eunice Maria Pica Sempão

Marques Garro, na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Amícar Cabral, 5, 3.º,
esquerdo, freguesia de Santa Maria da Graça, do concelho de Setúbal.

§ único. Por simples deliberação de gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto principal da sociedade, consiste em urbanizações e
construções.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 940 euros, correspondendo a 5 000 021$,
dividido em três quotas: sendo uma de 9226 euros, de Emanuel Dias
Pacheco; uma de 9226 euros, de Maria Fernanda Fialho Rua Fran-
cisco; e outra de 6488 euros, de Luís Marques Garro, encontra-se
realizado em dinheiro, em 50% na proporção das respectivas quo-
tas, sendo o restante a realizar em dinheiro e no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

Tem a sociedade três gerentes, desde já nomeados nas pessoas dos
sócios.

§ 1.º A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura de dois gerentes;
b) Com a assinatura de um gerente e de um procurador da socie-

dade, nomeado por tempo certo para a prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo com o titular;
b) Quando o sócio tenha cedido a totalidade ou parte da sua quota

sem autorização da sociedade;
c) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou insolvên-

cia ou seja declarado falido ou insolvente, bem como, sendo pessoa
colectiva, se dissolver;

d) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, incluída
na massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra apreen-
são judicial;

e) Quando, em partilha por dissolução de casamento, a totalidade
ou parte da quota seja adjudicada a quem não era sócio;

f) Quando a quota for onerada ou dada como garantia ou caução
de alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da socie-
dade.

2 � A sociedade terá ainda direito de, em vez de amortizar as
quotas abrangidas pelo disposto do n.º 1, adquiri-las ou fazê-las
adquirir por sócios ou por terceiros, podendo no primeiro caso, a
quota figurar no balanço como amortizada e, posteriormente, tam-
bém por deliberação da assembleia geral, em vez dela serem cria-
das uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas
bem como em sociedades com objecto diferente e sociedades sujei-
tas a legislação especial.
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ARTIGO 7.º

1 � No caso de falecimento de qualquer sócio, a respectiva quota
transmitir-se-á aos seus herdeiros, os quais, se pretenderem continuar
na sociedade, e sendo mais do que um, devem designar no prazo de
30 dias, após o óbito, um representante comum, não podendo tal
designação cair sobre um estranho.

2 � Não querendo os herdeiros do falecido permanecer na socie-
dade, poderão exigir que a sociedade amortize ou adquira a quota nos
termos da lei.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Nunes Raposo. 06734960

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CASA GAPITO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 595/
010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010911.

Certifico que, por Armando Campos Gonçalves, foi constituída a
sociedade unipessoal com a denominação em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Gapito � Materiais de Cons-
trução � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da
Bandeira, freguesia e concelho de Monção.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas legais
de representação, no território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda de tintas, ferramentas, fer-
ragens, máquinas, isolamentos, material eléctrico, material de rega,
ferramentas manuais, ferramentas eléctricas, material de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, subs-
crito em dinheiro quanto a 1000 euros, e por entradas em espécie
quanto a 4000 euros, de uma viatura ligeira de passageiros da mar-
ca Fiat, modelo Punto 55, a gasolina, com a matrícula 60-27-HS,
bem este que transmite para a sociedade, e corresponde a uma úni-
ca quota pertencente ao sócio único Armando Campos Gonçalves.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio único, por deliberação do
próprio, prestações suplementares até ao montante global de 100 euros.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme de-
liberação do sócio, bem como a sua representação, compete ao pró-
prio sócio.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 13376993

VALENÇA

TÁXIS � FLOR DO MINHO, L.DA

Sede: lugar de Azenhas, freguesia de Ganfei,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 820;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010914.

Certifico que entre Arlindo Machado Leite e mulher, Maria Ade-
laide Marques Mourão Leite, casados na comunhão geral, cujo pacto
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma Táxis � Flor do Minho, L.da

ARTIGO 3.º

A sede da sociedade é no lugar de Azenhas, da freguesia de
Ganfei, do concelho de Valença, podendo ser transferida para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é transporte de passageiros em veículo
ligeiro (táxi).

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Arlindo Machado
Leite; e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
Maria Adelaide Marques Mourão Leite.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade é administrada e representada pelo sócio, Ar-
lindo Machado Leite, ficando desde já designado gerente, com ou
sem retribuição, consoante deliberação da assembleia geral.

§ 2.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção, daquele gerente.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em institui-

ções de crédito ou outras operações de crédito no sistema leasing.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de prefe-
rência a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-se
aquele direito ao regime da lei geral.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537688

MOTA & SOUSA, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Centro Comercial
Farruco, fracção B, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 502857846; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/010706.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1993.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16537670
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VIANA DO CASTELO

VIANAVENTURA � ACESSÓRIOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2460; identificação de pessoa colectiva n.º 504376330.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695591

HIDROPE � INSTALAÇÕES DE SISTEMAS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2227; identificação de pessoa colectiva n.º 503946095.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695583

MIRANDA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 771.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695575

LOURENÇO PEREIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1536; identificação de pessoa colectiva n.º 502678100.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695567

JOÃO RODRIGUES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500855943.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695559

MÉDIX � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 814; identificação de pessoa colectiva n.º 501465812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695249

POLICLÍNICA VIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 852; identificação de pessoa colectiva n.º 501514732.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440853

PAPELARIA KANIMAMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2222; identificação de pessoa colectiva n.º 503932256.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695346

VIANAFOZ, PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2656; identificação de pessoa colectiva n.º 504961098.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695338

IRMÃS PASSOS MACIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2493; identificação de pessoa colectiva n.º 504373056.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695320

TRANSPORTES � PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2527; identificação de pessoa colectiva n.º 504620754.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695311

IRMÃOS PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1402; identificação de pessoa colectiva n.º 502433221.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695303

SUBWORK � TECNOLOGIA DE TRABALHOS
SUBAQUÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2641; identificação de pessoa colectiva n.º 504752146.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695290

CHURRASCARIA COMIGRAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2354; identificação de pessoa colectiva n.º 504209132.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695400

J. PAIVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2076; identificação de pessoa colectiva n.º 503692034.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440985

ANTÓNIO NOÉ ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 893.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440993

SUPERMERCADO LUTADOR DE VITAL & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1675; identificação de pessoa colectiva n.º 503013102.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13441000

MAJAMI � TRANSPORTES PÚBLICOS OCASIONAIS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2491; identificação de pessoa colectiva n.º 504454099.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13441019

V. C. M. � VALDEMAR CACHINA DE MORAIS
METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2368; identificação de pessoa colectiva n.º 504209531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13441027

IRMÃOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 636; identificação de pessoa colectiva n.º 501185011.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13441035

LACTICÍNIOS A MINHOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1102; identificação de pessoa colectiva n.º 501951059.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1997.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441051

LACTICÍNIOS A MINHOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1102; identificação de pessoa colectiva n.º 501951059.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441060

SEBASTIÃO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 513; identificação de pessoa colectiva n.º 500800049.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441043

LACTICÍNIOS A MINHOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1102; identificação de pessoa colectiva n.º 501951059.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

24 de Maio de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13441078

ARBOR � SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 141; identificação de pessoa colectiva n.º 500485895.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695931



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 247 � 24 de Outubro de 200122 916-(224)

ANTIMOFO � ANTITÓXICOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2099.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695923

SOESTILHA � SERRAÇÃO E TRITURAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2539; identificação de pessoa colectiva n.º 504434160.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695915

AMORALME � CONTABILIDADE, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1692; identificação de pessoa colectiva n.º 503041980.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440780

CARVALHO, AFONSO & DANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 224; identificação de pessoa colectiva n.º 500056722.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440799

JOSÉ HENRIQUE PINHO BARBOSA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2272; identificação de pessoa colectiva n.º 504036114.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440802

SOUTO & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1149; identificação de pessoa colectiva n.º 502030313.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440810

JOAQUIM AMORIM DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1068; identificação de pessoa colectiva n.º 501880844.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440829

DARQUEPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1211; identificação de pessoa colectiva n.º 502111720.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440837

CONSTRUÇÕES ABICEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1773; identificação de pessoa colectiva n.º 503194883.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13440845

HABITAÇÕES V. D. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1519; identificação de pessoa colectiva n.º 502648074.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695770

VIALIDER INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1571; identificação de pessoa colectiva n.º 502743450.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695354

LACOVIANA � TRATAMENTO DE LACAGENS
DE ALUMÍNIOS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1192; identificação de pessoa colectiva n.º 502092076.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695206

CASTRO GONÇALVES � CONTABILISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2107; identificação de pessoa colectiva n.º 503752932.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13421514

ENICHEM PORTUGAL INDÚSTRIA QUÍMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1746; identificação de pessoa colectiva n.º 500261628.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13421522

ENVC � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2398; identificação de pessoa colectiva n.º 504257080.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448269

OLIVEIRA & CASTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula n.º 2564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448277

CARPINTARIA VIANAFRANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2511; identificação de pessoa colectiva n.º 504465813.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448285

VIANATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2482; identificação de pessoa colectiva n.º 504373692.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448293

JOÃO FREITAS & MACHADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 882; identificação de pessoa colectiva n.º 501499750.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448307

GELGOMA GELADOS E GOMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1945; identificação de pessoa colectiva n.º 503468401.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695877

BROWNING VIANA, FÁBRICA DE ARMAS E ARTIGOS
DE DESPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 293; identificação de pessoa colectiva n.º 500117357.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10696008

DAURA � EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 864; identificação de pessoa colectiva n.º 501476806.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448315

TECNOVAC � INSTALAÇÕES ELECTRO-MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2505; identificação de pessoa colectiva n.º 504366874.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448323

NORLASTRO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2697; identificação de pessoa colectiva n.º 503701475.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448331

IBERTOC � CONSULTORIA FISCAL E LABORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2509; identificação de pessoa colectiva n.º 504729152.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448340

PAVILOURENÇO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1957; identificação de pessoa colectiva n.º 503495107.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13448358

CUNHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1838; identificação de pessoa colectiva n.º 503293997; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 22/010829.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 1998, lavrada
a fl. 47, do livro n.º 212-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana do
Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados gerentes os sócios Manuel da Cunha Fernandes
e Jorge Manuel Araújo Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695079

CUNHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1838; identificação de pessoa colectiva n.º 503293997; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010829.

Certifico que foi depositado o texto da acta de onde consta a ces-
sação de funções do gerente Manuel Amorim da Silva, por renúncia.

Data: 30 de Setembro de 1998.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695060

ARLINDO TORRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2987; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010831.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Agosto de 2001, exa-
rada a fl. 113, do livro n.º 190-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, entre Arlindo Ferreira Gonçalves da Torre e Maria
Madalena Martins Ferreira da Torre, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arlindo Torre, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Portuzelo, 46, freguesia da Meadela,
concelho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na instalação de canalizações e de
climatizações, montagem de aquecimento.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 12 500 eu-
ros cada uma, uma de cada sócio.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital, até ao montante deste e na proporção das suas quo-

tas, bem como poderão fazer os suprimentos de que ela carecer,
nos termos e condições que vierem a ser aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados os sócios Arlindo Ferreira Gonçalves da Torre e
Maria Madalena Martins Ferreira da Torre.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695281

MÁMUA, REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2986; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
010830.

Certifico que, por José de Miranda Pires, foi celebrado um con-
trato particular de sociedade unipessoal, com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mámua, Revestimentos, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede social é no lugar de Mámua, freguesia de Mujães,
concelho de Viana do Castelo.

a) A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer outro
local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderá abrir ou encerrar filiais, delegações, escritório, ou outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto o revestimento de edifícios.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente na totalidade ao único sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência será exercida pelo sócio único José de Miranda Pires,
remunerado ou não, conforme for deliberado em assembleia.

ARTIGO 6.º

Á gerência são conferidos os mais amplos poderes de administra-
ção e de representação da sociedade bem como:

a) Poderes para alienação ou oneração de bens imóveis, móveis,
sujeitos ou não a registo;

b) A alienação ou locação de estabelecimentos;
c) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades.

ARTIGO 7.º

As contas bancárias serão movimentadas de harmonia com os ter-
mos acordados entre a sociedade e os respectivos bancos.

ARTIGO 8.º

Fica desde já estabelecido que o gerente da sociedade poderá pro-
ceder ao levantamento das importâncias depositadas em nome da
sociedade nos termos do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, para pagamento das despesas de constituição, instala-
ções e funcionamento da sede social.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695230
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RODRIGUES, CAMBÃO & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1000; identificação de pessoa colectiva n.º 501760520.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

13 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10694684

JFM & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2476; identificação de pessoa colectiva n.º 504333780.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Janeiro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do Car-
mo Martins Gil. 13450387

CARPINTARIA IRMÃOS SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1932; identificação de pessoa colectiva n.º 503450529.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13421611

AGÊNCIA FUNERÁRIA TILHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2444; identificação de pessoa colectiva n.º 504375180.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 13421620

PECALUFERO � RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2403; identificação de pessoa colectiva n.º 504257374; aver-
bamento à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 70/
20010621.

Certifico que foi depositado o texto da escritura, da qual consta
a cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Pires Cambão e
João de Passos Pires Cambão, por renúncia.

Data: 1 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 13429752

MODA NA PRAÇA � COMÉRCIO DE ROUPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2431; identificação de pessoa colectiva n.º 504294199.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695133

CASCATA DE VIANA � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 503557986.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695141

PORMIN � TRABALHOS DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1158; identificação de pessoa colectiva n.º 502049685.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695150

ALVARÃES � EXTRACÇÃO DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1422; identificação de pessoa colectiva n.º 502466928.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695168

MEADELA � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 622; identificação de pessoa colectiva n.º 501095322.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695176

SOCIEDADE TURÍSTICA DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 255; identificação de pessoa colectiva n.º 500269262.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695192

SEVENTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2173; identificação de pessoa colectiva n.º 503837806.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 10694617

GALPEDRAS � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE PEDRAS DE PORTIGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 733; identificação de pessoa colectiva n.º 501272321.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695869

JR & ARL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE JOÃO RODRIGUES E ANTÓNIO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1342; identificação de pessoa colectiva n.º 502321113.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695850

RICARDO SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2473.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695842

SOMAR � PRODUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1213; identificação de pessoa colectiva n.º 502116587.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695834

PESCARIAS BURELAMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2191; identificação de pessoa colectiva n.º 503874493.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695826

PESCARIAS JEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2282; identificação de pessoa colectiva n.º 504035762.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695818

TORRES, CRUZ E ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1071; identificação de pessoa colectiva n.º 501889515.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695800

VAPA � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2692; identificação de pessoa colectiva n.º 505028220.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

4 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695796

TRANSPORTES PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 207; identificação de pessoa colectiva n.º 501145451.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441809

PADARIA E PASTELARIA RIO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2709; identificação de pessoa colectiva n.º 505180812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441787

LEIIC LIMAS EMPRESA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1609; identificação de pessoa colectiva n.º 502832238.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441795

A. VENTURA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 632; identificação de pessoa colectiva n.º 501147489.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441850

MANUEL GONÇALVES DURÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 824.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441841

RESIDÊNCIA CARINHO � APOIO À TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2078; identificação de pessoa colectiva n.º 503703338.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441868

CONSTRUÇÕES ALPOIM & ALPOIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1908; identificação de pessoa colectiva n.º 503432199.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695990

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA DE SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2475; identificação de pessoa colectiva n.º 504306448.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695982

MANUEL SOARES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2020; identificação de pessoa colectiva n.º 503599654.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 10695974

VININOR � VINHOS, BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1735; identificação de pessoa colectiva n.º 503166863.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441930

TRANSMONTARIA � TRANSPORTES E SERVIÇOS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2532; identificação de pessoa colectiva n.º 504335812.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441922

UNIÃO E FORÇA � EMPREENDIMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2114; identificação de pessoa colectiva n.º 503752983.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Francine do
Carmo Martins Gil. 13441914

VILA NOVA DE CERVEIRA

FUNDILUSA � FUNDIÇÕES PORTUGUESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira.
Matrícula n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 502202351;
data da apresentação: 010702.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe, os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

17 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 08672741

VILA REAL
MONDIM DE BASTO

ROQUE SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 160/010808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010808.

Certifico que, Maria Margarida Ferreira Gonçalves Roque dos
Santos, casada com Aurélio António Lopes dos Santos, na comu-
nhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Roque Santos, Unipessoal, L.da, com
sede no lugar de Vilarinho, Meirão, freguesia de Vilar de Ferreiros,
concelho de Mondim de Basto.

§ único. Por simples decisão da sócia única, 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 filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de petróleos, seus derivados,
gasolina, gasóleo, gás e lubrificantes, comércio de veículos automó-
veis, comércio a retalho de artigos de tabacaria, produtos alimenta-
res, acessórios para veículos automóveis; exploração de cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence à sócia que, desde já, é nomeada
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica desde já autorizada a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

14 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ribeiro Barroso. 15524582

MARINHO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 159/010724; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010724.

Certifico que entre Vítor Manuel Cardoso Faria, solteiro, maior e
Vítor Manuel Carvalho Marinho, casado com Maria do Carmo Dias
Teixeira, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marinho & Faria, L.da, com sede no
lugar da Pedra Vedra, freguesia e concelho de Mondim de Basto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na manutenção, reparação e comercializa-
ção de veículos automóveis. Comercialização de peças para veícu-
los automóveis. Importação de veículos automóveis, bem como de
suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o
capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

3 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ribeiro Barroso. 15524566

ROTA DO ALVÃO � COOPERATIVA PARA O
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA SERRA DO ALVÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 2/010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010821.

Certifico que foi constituída a Cooperativa em epígrafe, que e rege
nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, ramo, objecto social e sede

1 � É constituída a Cooperativa denominada ROTA DO
ALVÃO � Cooperativa para o Desenvolvimento Turístico da Ser-
ra do Alvão, C. R. L., a qual será regida pelo Código Cooperativo,

pelos estatutos, por regulamento interno a aprovar em assembleia
geral e pela demais legislação aplicável.

2 � Esta Cooperativa insere-se no ramo dos serviços do sector
cooperativo.

3 � O objecto social da sua actividade é a promoção e anima-
ção turística da Serra do Alvão e outras actividades próprias de
outros ramos necessários à satisfação das necessidades dos coope-
rantes.

4 � A Cooperativa tem a sua sede social em Barreiro, na fregue-
sia de Ermelo, concelho de Mondim de Basto.

ARTIGO 2.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da Cooperativa: a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nela
participando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direitos.

3 � A mesa da assembleia geral é composta por, um presidente
e um vice-presidente.

4 � A direcção é composta por um presidente.
5 � O conselho fiscal é composto por um presidente.

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado, o montante mínimo
de 2500 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital, sendo
cada título de 50 euros.

3 � Cada cooperador obriga-se a subscrever pelo menos três tí-
tulos de capital no acto da sua admissão.

Para o primeiro quadriénio foram eleitos:
Direcção: presidente � Vítor Augusto Cabral de Barros Alves.
Conselho fiscal: presidente � Sónia Margarida Pinheiro de Bar-

ros Pereira Alves.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2001. � O Ajudante, Tomé da Cruz Magalhães.
15524612

INTERBASTO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mondim de Basto. Matrícula
n.º 102/970923; identificação de pessoa colectiva n.º 503966258;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; núme-
ros e data das apresentações: 3, 4 e 6/010808.

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

Cessação de funções de gerentes de Carmin Nunes Peixoto e João
Paulo Pinto da Eira, em 2 de Julho de 2001, por renúncia.

Alteração parcial do pacto:
Artigos alterados: 1.º n.º 1, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma INTERBASTO � Transportes, L.da,
e a sua sede no lugar e freguesia de Paradança, do concelho de
Mondim de Basto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
10 200 000$, e corresponde à soma de duas quotas: sendo de
5 100 000$, a quota pertencente a cada dos sócios Vítor Manuel
Ribeiro Dinis e Maria Natália Farroco da Fonseca Dinis.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Vítor Manuel
Ribeiro Dinis, já designado gerente.

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

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
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c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-
dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

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

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Ribeiro Barroso. 15524574

MONTALEGRE

TÁXIS MINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 257/010822; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
010822.

Certifico que entre Manuel Magalhães Fernandes, casado com
Odete da Conceição Sérgio Machado, na comunhão de adquiridos
e Ricardo Machado Fernandes, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Minas, L.da

2 � A sua sede é no lugar dos Padrões, freguesia de Venda Nova,
concelho de Montalegre.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o transporte de passageiros em veículos
ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel
Magalhães Fernandes e Ricardo Machado Fernandes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 10 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade.

2 � É atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 6.º

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

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

3 � A gerência da sociedade cabe ao sócio Manuel Magalhães
Fernandes, desde já nomeado gerente.

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Glória de
Melo Alves. 16905865

MANUEL AZEVEDO ANTUNES � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 256/010821; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010821.

Certifico que entre Manuel Azevedo Antunes e mulher, Maria
Gonçalves de Oliveira Antunes, casados na comunhão de adquiri-
dos e Hélio Manuel Oliveira Antunes, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MANUEL AZEVEDO ANTU-
NES � Sociedade de Construção Civil, L.da

2 � A sua sede é no lugar da Peneda, freguesia de Covelo do
Gerês, concelho de Montalegre.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Azevedo Antunes; e duas
no valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios Maria Gonçalves de Oliveira Antunes e Hélio Ma-
nuel Oliveira Antunes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios, maiores prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 50 000 euros, na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos, depende do consentimento
da sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 6.º

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

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

3 � A gerência da sociedade cabe ao sócio Manuel Azevedo
Antunes, desde já nomeado gerente.

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Glória de
Melo Alves. 16905911

AQUECICÁVADO � AQUECIMENTOS, MONTAGENS
E TUBAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montalegre. Matrícula
n.º 139/950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503475432;
data da apresentação: 010831.

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

31 de Agosto de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Adelaide
de Vaz Souto. 16905881

VISEU
LAMEGO

HELDER MARTINS � CONSULTORES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 592;
identificação de pessoa colectiva n.º 504018035; data da apresen-
tação: 41/20010629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932442

FREITAS BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 504603124; número e data
da apresentação: 38/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932434

DESCOPRIL � COMÉRCIO POR GROSSO
DE DESPERDÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 682;
identificação de pessoa colectiva n.º 504715500; número e data
da apresentação: 37/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932426

MOREIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 100;
identificação de pessoa colectiva n.º 500387290; número e data
da apresentação: 36/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932507

JOÃO TEIXEIRA & A. PINTO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 505005476; número e data
da apresentação: 35/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932493

CAVES LAMECUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 718;
identificação de pessoa colectiva n.º 504390295; número e data
da apresentação: 42/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

5 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carneiro
de Morais Faustino Carneiro. 12932450

AUTO BASTOS & BASTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 503785296; número e data
da apresentação: 10/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12940437

AMORIM & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 504011600; número e data
da apresentação: 9/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12940429

100 LIMITES � ACTIVIDADES DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 646;
identificação de pessoa colectiva n.º 504360027; número e data
da apresentação: 8/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12914894

EURICO RIBEIRO & JORGE CARDOSO � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 504089374; número e data
da apresentação: 7/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12914886

SOLUMEN � ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367303; número e data
da apresentação: 6/20010702.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12914860

JOSFAG � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504885774; número e data
da apresentação: 5/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12914851

ETELVINO SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 505137127; número e data
da apresentação: 4/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932523

LUÍS DA SILVA RAMOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 674;
identificação de pessoa colectiva n.º 504579410; número e data
da apresentação: 3/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932515

SURRIBA � GESTÃO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 575;
identificação de pessoa colectiva n.º 503951439; número e data
da apresentação: 1/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932485

CLINICELAS CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 407;
identificação de pessoa colectiva n.º 502976969; número e data
da apresentação: 46/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932469

PATROCÍNIA GOMES PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 501198776; número e data
da apresentação: 43/20010629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12932477

PINHEIRO & PINTO � SOCIEDADE DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 502933151; número e data
da apresentação: 14/20010702.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Belmira Carnei-
ro de Morais Faustino Carneiro. 12940410

MOIMENTA DA BEIRA

RIBEIRO & NOVO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 381; identificação de pessoa colectiva n.º P-505719320;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010904.

Certifico que entre Jorge Ribeiro Novo, casado com Arminda
Maria Ribeiro da Silva, na comunhão de adquiridos; Álvaro Ribeiro
Novo, casado com Sónia Isabel Fernandes Malaia Novo, na comu-
nhão de adquiridos; António José Ribeiro Novo, casado com Maria
Irene Lages da Silva, na comunhão de adquiridos; e Manuel Afonso
David Silva, casado com Ermlinda Maria Ribeiro Novo, na comu-
nhão de adquiridos, todos residentes na Quinta da Estrada, Alvite,
Moimenta da Beira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RIBEIRO & NOVO � Constru-
ções, L.da, tem a sua sede na Vila de Alvite, concelho de Moimenta
da Beira.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser des-
locada livremente dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais e agências ou
quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto consiste na construção e venda de imóveis, construção
civil, obras públicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais no valor
de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 10 000 euros, ficando todos os só-
cios obrigados à sua prestação.

ARTIGO 6.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral pertence a todos os sócios que, desde já, ficam no-
meados gerentes, sendo suficiente a assinatura conjunta de quaisquer
dois gerentes para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

ARTIGO 7.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo
a favor de estranhos do consentimento da sociedade que terá direito
de preferência em primeiro lugar e em segundo qualquer um dos
restantes sócios.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta social
para fazer face a despesas de escritura, registo e publicações, bem
como a instalação de equipamentos para o início de actividade e a
celebrar quaisquer negócios jurídicos, em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Manuel Soares Sal-
gueiro. 07134355

RESENDE

ECH � EXPLORAÇÃO DE CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS, S. A.

Sede: lugar de Covelinhas, Ovadas, São Cipriano,
Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 69/
920527; identificação de pessoa colectiva n.º 502611693; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 1/20010820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � Afonso Manuel Araújo

Proença, casado; vogais � Henrique Manuel de Figueiredo Pires de
Almeida, casado; António Augusto Gutierrez Sá da Costa, casado;
José Miguel Pereira Gens Paredes, casado; e, Gonçalo Alen Serras
Pereira, casado.

Fiscal único: efectivo � Silva Neves & Teresa Marques, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim
Manuel da Silva Neves; suplente � P. Matos Silva, Garcia Jr., P.
Caiado & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: triénio de 2001-2003.
Data da deliberação: 12 de Março de 2001.

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Albino Coelho.
14170892

TÁXI VADIO, L.DA

Sede: lugar de Cantim de Cima,
freguesia de São Martinho de Mouros, concelho de Resende

Conservatória do Registo Comercial de Resende. Matrícula n.º 166/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505564092; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010824.

Certifico que entre Aurélio da Fonseca e mulher, Maria Lídia
Pinto, casados na comunhão geral, residentes no lugar de Cantim de
Cima, freguesia de São Martinho de Mouros, concelho de Resende,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Vadio, L.da, e vai ter a sua sede
no lugar de Cantim de Cima, freguesia de São Martinho de Mouros,
concelho de Resende.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transporte público de passageiros em
veículos ligeiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma de 3750 euros, pertencente ao
sócio Aurélio da Fonseca; e outra de 1250 euros, pertencente à só-
cia Maria Lídia Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Aurélio da
Fonseca que, desde já, é nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

Declararam ainda os outorgantes que, fica autorizada desde já, a
gerência ora nomeada, a levantar a totalidade do capital social de-
positado, correspondente a 1 002 410$, a fim de custear as despe-
sas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento
e instalação da sede social e adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, Albino Coelho.
14170906

TONDELA

ALBERTO MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 162/
770517; identificação de pessoa colectiva n.º 500630542; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/010913.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao § único do artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao montante de 25 000 euros e os dois po-
derão fazer suprimentos à sociedade nos termos a deliberar em as-
sembleia geral.

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

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961200

ANTÓNIO MARTINS & CARDOSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 672/
971217; identificação de pessoa colectiva n.º 504027352; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/010912.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 38 500 € para 50 000 €, sendo o aumento de
11 500 €, subscrito em dinheiro por todos os sócios, tendo sido al-
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terado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 30 000 eu-
ros, da sócia Maria Isabel Henriques Martins Ferreira; uma no va-
lor de 10 000 euros, do sócio António Loureiro Martins; e outra no
valor de 10 000 euros, da sócia Maria de Lurdes Cardoso Henriques.

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961170

MÁRIO SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 872/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
010912.

Certifico que, Mário João Loureiro das Neves Morais, casado
com Anabela Coelho Morais Neves, na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Mário Morais, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar e freguesia de Canas de Santa Maria, concelho
de Tondela.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucursais
ou quaisquer outras formas locais de representação, em território
nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social, serviços prestados na monta-
gem de componentes automóveis e serviços de apoio a empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota pertencente ao sócio
Mário João Loureiro das Neves Morais.

4.º

O sócio poderá efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que a
sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acorda-
das em assembleia geral e poderão ser-lhe exigidas prestações su-
plementares de capital, até ao montante global de 100 000 euros,
mediante deliberação unânime da assembleia geral convocada para
esse fim.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser decidido em assembleia geral, será exercida pelo sócio, desde
já nomeado gerente. Para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

6.º

1 � A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer
negócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo
objecto, ou que sejam necessários para satisfação dos seus fins so-
ciais.

2 � Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

7.º

A gerência fica desde já autorizada a adquirir para a sociedade
participações em sociedades com objecto diferente daquele que aque-
la exerce. Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de de-
duzida a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier
a ser decidido em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961196

SANDRA BARROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 871/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010912.

Certifico que, Sandra da Conceição Simões de Barros, casada com
Luís António Lopes de Barros, na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sandra Barros, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Santa Ovaia de Baixo, freguesia de Canas
de Santa Maria, concelho de Tondela.

A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar a sede
social para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações, sucursais
ou quaisquer outras formas locais de representação, em território
nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social, serviços prestados na monta-
gem de componentes automóveis.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota pertencente à sócia
Sandra da Conceição Simões Barros.

4.º

A sócia poderá efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que a
sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acorda-
das em assembleia geral e poderão ser-lhe exigidas prestações su-
plementares de capital, até ao montante global de 100 000 euros,
mediante deliberação unânime da assembleia geral convocada para
esse fim.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser decidido em assembleia geral, será exercida pelo sócio, desde
já nomeado gerente. Para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

6.º

1 � A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer ne-
gócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo ob-
jecto, ou que sejam necessários para satisfação dos seus fins sociais.

2 � Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

7.º

A gerência fica desde já autorizada a adquirir para a sociedade
participações em sociedades com objecto diferente daquele que aque-
la exerce. Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de de-
duzida a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier
a ser decidido em assembleia geral.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � O Ajudante, António Albuquerque
Lopes Antunes. 16961188
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