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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

CAIXA � BANCO DE INVESTIMENTO, S. A. (GLOBAL)

Sede: Rua de Barata Salgueiro, 3

Contribuinte n.º 501898417.

Balanços em 30 de Junho de 2001 e 2000
(Em milhares de escudos)

2001 2000
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .................................... 380 669 � 380 669 663 190
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ...................... 181 926 � 181 926 825 173
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ................................... 15 134 533 � 15 134 533 28 392 155
4 � Créditos sobre clientes ..................................................................... 49 164 650 241 764 48 922 886 43 188 138
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .............................. 70 490 112 973 270 69 516 842 77 324 345

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de emissores 10 099 167 17 470 10 081 697 10 080 685
públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � de outros emis- 60 390 945 955 799 59 435 145 67 243 660
sores.

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................. (�) (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .............................. 4 498 794 284 307 4 214 488 16 014 516
7 � Participações .................................................................................... � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ......................................... 3 699 755 � 3 699 755 7 546
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................ 949 417 875 377 74 040 151 698

10 � Imobilizações corpóreas ................................................................... 3 886 818 1 293 890 2 592 928 2 603 950

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ............................................ (2 778 539) (416 223) (2 362 316) (2 398 461)

11 � Capital subscrito não realizado ........................................................ � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ................................. 1 202 782 � 1 202 782 1 202 782
13 � Outros activos .................................................................................. 14 737 044 � 14 737 044 14 703 256
15 � Contas de regularização .................................................................... 2 378 365 � 2 378 365 2 984 349
16 � Prejuízo do exercício ....................................................................... � � � �

                                  Totais ................................................... 166 704 866 3 668 607 163 036 258 189 366 100

(Em milhares de escudos)

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................................................................. 106 022 247 128 569 476

a) À vista ............................................................................................................................................... 15 068 58 906
b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................................................................ 106 007 179 128 510 570
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(Em milhares de escudos)

Passivo 2001 2000

2 � Débitos para com clientes .................................................................................................................... 11 528 238 12 927 618

a) Depósitos de poupança ...................................................................................................................... 20 615 27 600
b) Outros débitos .................................................................................................................................... 11 507 623 12 900 018

ba) À vista ...................................................................................................................................... 5 259 181 5 136 506
bb) A prazo .................................................................................................................................... 6 248 442 7 763 512

3 � Débitos representados por títulos ........................................................................................................ 14 402 410 14 402 410

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................... 14 402 410 14 402 410
b) Outros ................................................................................................................................................ � �

4 � Outros passivos .................................................................................................................................... 306 754 154 360
5 � Contas de regularização ........................................................................................................................ 4 761 181 7 498 562
6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................................................................... 1 198 252 439 548

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................... � �
b) Outras provisões ................................................................................................................................ 1 198 252 439 548

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................................................................. � 696 737
8 � Passivos subordinados .......................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ................................................................................................................................... 16 289 163 16 250 000

10 � Prémios de emissão ............................................................................................................................. � �
11 � Reservas ................................................................................................................................................ 5 784 485 5 766 097
12 � Reservas de reavaliação ....................................................................................................................... 869 772 869 772
13 � Resultados transitados .......................................................................................................................... 1 285 705 767 750
14 � Lucro do exercício ............................................................................................................................... 588 052 1 023 771

                                                    Totais ............................................................................... 163 036 258 189 366 100

Rubricas extrapatrimoniais

2001 2000

1 � Passivos eventuais ................................................................................................................................. 24 138 672 29 457 053

Dos quais:

Garantias e avales prestados ........................................................................................................... 14 017 352 19 335 733
Cauções e activos dados em garantia ............................................................................................. 10 121 320 10 121 320

2 � Compromissos ....................................................................................................................................... 26 041 885 24 914 700

Dos quais:

Resultantes de operações de venda com opção de compra ............................................................ � �

                                                Totais ............................................................................. 50 180 557 54 371 753

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3-2-44 311

CAIXA VALORES � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM (DEALER), S. A.

Sede: Rua de Barata Salgueiro, 33, 5.º, 1250-042 Lisboa

Capital social: 5 750 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1964.
Contribuinte n.º 502451165.

Balanço em 30 de Junho de 2001

(Em euros)

Ano AnoCódigo Activo anteriordas contas Activo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido

10+11 11 � Caixa e disponib. em bancos centrais . 36 774 � 36 774 49 960
12+13 2 � Disponibilidades à vista sobre insti- . 6 929 337 � 6 929 337 4 154 766

tuições de crédito.

20+21+280+281+
2880+2881+2890+ 3 � Outros créditos sobre instit. de crédito 5 293 989 � 5 293 989 5 500 000
2891�2900�2901
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(Em euros)

Ano AnoCódigo Activo anteriordas contas Activo Amortizações Activo (líquido)bruto e provisões líquido

16+22+23+282+
283+287+2882+2883+   4 � Créditos sobre clientes ..................... 3 551 441 �3 551 441 � �2887+2892+2893+2897�12902�2903�2907

240+241+2480+
250+251+2580+ 5 � Obrigações e outros títulos de rendi- . 205 982 � 93 391 112 591 63 299

2840+2884+ mento fixo.
2894�29040�292

2400+2401+2410+
2500+2501+2510+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. . 97 831 � 97 831 38 381
2840+2884+2894� fixo � de emissores públicos. 

29040�29200�29210

2402+2411+2412+
2480+2502+2511+ b) Obrig. e outros títulos de rendim. 108 151 � 93 391 14 760 24 9182512+2580+2840+   fixo � de outros emissores2884+2894�29040�

29209�29219

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

243+244+2481�
24810+2490�2491+ 16 � Acções e outros títulos de rendim. 429 158 � 429 158 285 983253+254+2581� variável.25810+2841�29041�

291�2923�2924

400�490 17 � Participações .................................... 144 843 � 144 843 69 832
401�491 18 � Partes de capital em empresas colig. � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ................ 766 872 � 701 332 65 540 15 409

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................... 1 854 357 �1 278 978 575 380 274 286468+4691�482

4200+4610�48200  (Dos quais: imóveis de serv. próprio) (�) (�) (�) (�)

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

14+15+19+27�
27003�299+ 13 � Outros activos .................................. 377 447 � 377 447 863 769

402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................... 4 855 641 � 4 855 641 2 376 18058 (dev.)+59

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

      Total do activo ..................... 24 445 842 �5 625 141 18 820 701 13 653 484

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

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

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

31220+31320+31920

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

32+33+35 12 � Débitos para com clientes .................................................................... 131 610 56

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos .................................................................................... 131 610 56

3200+3210+3220+3230 ba) À vista ...................................................................................... � �
b)�ba) bb) A prazo .................................................................................... � �

34 13 � Débitos representados por títulos ......................................................... � �
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341 a) Obrigações em circulação ................................................................... � �
340+342+349 b) Outros ................................................................................................. � �

36+39 14 � Outros passivos ..................................................................................... 3 034 709 3 048 356

52+54+56 (cred.)+ 15 � Contas de regularização ........................................................................ 5 741 029 3 299 49558 (cred.)+59 (5)

610+611+612 16 � Provisões para riscos e encargos .......................................................... � �

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

619 16-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................... 1 466 383 1 693 901
60 18 � Passivos subordinados ........................................................................... � �
62 19 � Capital subscrito ................................................................................... 5 750 000 3 250 000
632 10 � Prémios de emissão .............................................................................. 1 604 099 80 554

630+631+639 11 � Reservas ................................................................................................ 965 539 659 437
633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................ � �
66 13 � Resultados transitados ........................................................................... � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ............................................................................... 127 332 1 621 685

                  Total do passivo ........................................................... 18 820 701 13 653 484

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

Compromissos perante terceiros .............................................................................................................................................. �
Responsabilidades por depósito e guarda de valores ................................................................................................................ 52 267 407
Depósito e guarda de valores em terceiros .............................................................................................................................. 49 613 130
Garantias gerais ........................................................................................................................................................................ �

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3-2-44 339

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior
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4. Empresas � Registo comercial

LISBOA

ALENQUER

SOCIEDADE AGRÍCOLA CASAL DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1597/
000803; identificação de pessoa colectiva n.º 504896989; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 8 e 10/010724.

Certifico que foi registado a cessação de funções de gerente de
António Bento Gomes Simões, solteiro, por renúncia, em 27 de
Junho de 2001, e foi também registado a alteração parcial do
contrato, traduzida na nova redacção dos artigos 3.º e 6.º, n.º 2,
os quais passam a ter o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das seguintes duas quotas: uma quota
de 2500 euros da sócia Vila Bairrada � Sociedade Imobiliária, S. A.,
uma quota de 2500 euros da sócia Sociedade Agrícola Quinta da
Margem Arada, L.da

ARTIGO 6.º

2 � Fica desde já nomeado gerente o não sócio António Manuel
Monteiro Filipe.

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

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13034111

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PONTODEPARTIDA � EDUCAÇÃO E CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6235/970527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503899828; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
21/010423.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 34 916 euros, tendo o artigo 4.º, ficado com a
redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 34 916 euros e corresponde à soma de duas
quotas; uma de 9228 euros do sócio Luís Sieuve de Lima da Silveira
Rodrigues, e outra de 25 688 euros da sócia Margarida Montargil
Aires de Sousa da Silveira Rodrigues.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 12298581

MULTIPEARLE ÓPTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 075/010412; identificação de pessoa colectiva
n.º 505433753; inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
6 e 7/010412.

Certifico que, por Dr. Tiago Cabral Ferreira de Lima, que tam-
bém usa Tiago Ferreira de Lima, casado, natural de Lisboa, freguesia
de Santa Isabel, residente na Avenida da Liberdade, 200, 4.º, esquer-
do, em Lisboa, intervém na qualidade de procurador, com os necessá-
rios poderes para o acto, em representação da sociedade comercial,

constituída segundo as leis da Holanda, denominada Pearle Iberia B. V.,
número de identificação de pessoa colectiva 980228433, com sede
em Amersfoort, Holanda, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, com o teor dos estatutos da
sociedade infra-designada, lavrada no 6.º Cartório Notarial de
Lisboa, em 10 de Abril de 2001, exarada a fl. 47 do livro n.º 374-H.

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A denominação da sociedade é MultiPearle Ópticas,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede social em Lisboa, na Rua do Carmo,
102, 3.º, freguesia de São Nicolau.

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá transferir a
sua sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

4 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência, criar sucur-
sais, agências ou outras formas de representação, quando e onde ti-
ver por conveniente, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � O objecto social consiste na:
a) Exploração de estabelecimentos de ópticas;
b) Aquisição e alienação de patentes, direitos de autor, processos

industriais secretos knowhow e quaisquer outros tipos de direitos de
propriedade intelectual; a cedência de licenças sobre tais direitos e a
aquisição de licenças relativamente aos mesmos direitos; a presta-
ção de serviços a terceiros; a condução de negócios próprios, bem
como por conta de terceiros;

c) Participação, financiamento, administração ou qualquer outro
interesse noutros negócios e empresas;

d) Realização de tudo o que possa ser de utilidade ou estar rela-
cionado com o presente objecto.

2 � Se a assembleia geral assim o deliberar, a sociedade poderá
adquirir participações em sociedades com o mesmo objecto social
ou com objecto social diferente, constituir agrupamentos comple-
mentares de empresas, participar em associações, constituir joint-
-ventures e associações similares.

ARTIGO 3.º

Capital e quotas

1 � O capital social da sociedade é de 5000 euros, totalmente
realizado em dinheiro e que corresponde à quota da sócia única Pearle
lberia B.V.

2 � Não são conferidos direitos de voto a detentores de direitos
de usufruto ou titulares de penhor sobre as quotas.

3 � Por deliberação da assembleia geral, os sócios poderão ser
chamados a efectuar prestações suplementares de capital na proporção
do valor nominal das suas quotas, até ao montante máximo de
75 000 000 de euros.

4 � A sócia única Pearle Iberia B. V., fica desde já autorizada a
celebrar negócios jurídicos com a sociedade.

ARTIGO 4.º

Aquisição de quotas próprias

1 � A sociedade poderá adquirir quotas totalmente realizadas do
seu próprio capital social, mediante pagamento de uma importância
e desde que todas as disposições legais e estatutárias sejam cumpri-
das. A sociedade não poderá exercer direitos inerentes às quotas que
detenha.

2 � A aquisição e alienação pela sociedade de quotas próprias será
deliberada pela assembleia geral, que determinará as respectivas con-
dições.

3 � A alienação de quotas próprias pela sociedade fica sujeita às
disposições dos artigos que limitam as transferências de quotas.
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ARTIGO 5.º

Restrições na cedência de quotas

1 � Sem qualquer excepção, só poderá haver cedência de quotas,
mediante aprovação prévia pela assembleia geral.

2 � A cedência deverá ocorrer num prazo de três meses após ter
sido dada aprovação ou após se considerar que tal aprovação foi dada.

3 � A aprovação será considerada dada:
a) Se, no prazo de um mês após recebimento do pedido, não for

tomada nenhuma deliberação;
b) Se a deliberação que recusar a aprovação não especificar o nome

de uma ou mais pessoas que, mediante pagamento em numerário,
queiram comprar a quota à qual o pedido de aprovação se refere.

4 � A pessoa que efectuar o pedido terá o direito, a qualquer al-
tura, de o retirar, desde que o faça no prazo de um mês após receber
os elementos de identidade dos potenciais compradores a quem ele
poderá vender todas as quotas às quais o pedido de aprovação se
refere.

5 � A sociedade só poderá ser um potencial comprador, nos ter-
mos do disposto neste artigo, com o consentimento da pessoa que
fez o pedido.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade terá uma gerência composta por uma ou mais
pessoas. A assembleia geral decidirá sobre o número de gerentes.

2 � A assembleia geral designará os gerentes e poderá, a qualquer
altura, suspender ou demiti-los das suas funções.

3 � A assembleia geral determinará a remuneração e outras con-
dições de trabalho de cada gerente.

ARTIGO 7.º

Gestão

1 � A gestão da sociedade será exercida pelos gerentes da socie-
dade, sujeita às limitações expressas nestes estatutos.

2 � Se houver dois ou mais gerentes em exercício, estes deverão
acordar quanto às suas funções respectivas, a menos que a assem-
bleia geral tenha especificado estas funções em regras de gerência.
A gerência delibera com maioria absoluta de votos. A assembleia
geral decide em caso de empate na votação.

3 � A gerência necessita da aprovação da assembleia geral para
as decisões de gestão que a assembleia geral determinar.

4 � Se um ou mais gerentes estiverem ausentes ou impedidos de
exercer o cargo, o(s) restante(s) gerente(s) ficarão encarregues da
gestão da sociedade; se todos os gerentes ou o único gerente estiver
ausente ou impedido de exercer o cargo, a gestão da sociedade será,
temporariamente, assegurada por uma ou mais pessoas, para o efeito
designadas anualmente pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Representação

1 � A gerência, bem como cada gerente, individualmente, obri-
gam a sociedade.

2 � Se um gerente da sociedade tiver um conflito de interesses
com a sociedade, esta deverá ser representada por uma pessoa desig-
nada pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez anualmente,
no prazo de três meses após o fecho do ano financeiro.

2 � As assembleias gerais terão lugar no local da sede social da
sociedade. Se a reunião tiver lugar noutro local, as deliberações aí
tomadas só serão válidas se estiver representada a totalidade do capital
social. A gerência convocará a assembleia geral por carta registada
enviada com, pelo menos, 14 dias de antecedência, não estando
incluído o dia de emissão da carta nem o dia da reunião.

3 � Não serão aprovadas deliberações legalmente válidas se as
normas estabelecidas por lei ou pelos estatutos, relativamente à con-
vocação de reuniões, elaboração da agenda e disponibilidade para
consulta da lista de assuntos a discutir não tiverem sido cumpridas,
a menos que as deliberações sejam aprovadas por unanimidade de
votos em assembleia geral, na qual esteja representada a totalidade
do capital social.

ARTIGO 10.º

Deliberações

1 � A assembleia geral designará o seu presidente.

2 � Todas as deliberações serão aprovadas por uma maioria ab-
soluta de votos.

3 � Os direitos de voto inerentes às quotas que pertencem à so-
ciedade e ou às suas subsidiárias não poderão ser exercidos; tais quo-
tas também não serão tomadas em consideração quando para o cál-
culo da maioria ou do quórum.

4 � A gerência deverá ter um livro de actas com registo das de-
liberações aprovadas, que deverá estar na sociedade à disposição dos
sócios para consulta. A cada sócio serão fornecidas, mediante pe-
dido, cópias ou extractos das actas, por preço não superior ao valor
de custo.

ARTIGO 11.º

Deliberações tomadas fora da assembleia geral

As deliberações dos sócios também podem ser tomadas por es-
crito, incluindo telegrama, telefax ou transmissão por telex fora da
assembleia geral, desde que todos os sócios com direito a voto te-
nham votado favoravelmente.

ARTIGO 12.º

Ano financeiro e contas anuais

1 � O ano financeiro da sociedade coincidirá com o ano de ca-
lendário.

2 � A gerência encerrará os livros da sociedade no último dia de
cada ano financeiro e, no prazo de dois meses � a menos que este
período seja prolongado pela assembleia geral, devido a circunstân-
cias especiais, por um período máximo de 10 dias � elaborará as
contas anuais, queconsistem no balanço, demonstração de resulta-
dos e notas explicativas, e disponibilizará tais documentos na socie-
dade para consulta dos sócios. No mesmo prazo, a gerência também
disponibilizará para consulta o relatório anual. As contas anuais serão
assinadas por todos os gerentes. Se faltar uma assinatura de qualquer
gerente, tal facto será mencionado nas contas, com indicação dos
motivos da falta.

3 � A sociedade garantirá que as contas anuais, o relatório anual
e a restante informação estará disponível na sede, a partir da data
de convocação da assembleia geral, na qual tais assuntos vão ser
postos à discussão. Os sócios têm o direito de consultar os documen-
tos no local acima mencionado e de obter uma cópia dos mesmos,
sem qualquer custo.

4 � A assembleia geral aprovará as contas anuais. A aprovação
das contas anuais libertará os gerentes de qualquer responsabilidade
por quaisquer actos que estejam evidenciados, ou cujos resultados
estejam incorporados, nas contas, a menos que tenha sido feita uma
reserva expressa a este respeito e sem prejuízo da aplicabilidade de
qualquer disposição estatutária, existente ou futura.

ARTIGO 13.º

Distribuição de lucros

1 � Os lucros demonstrados nas contas anuais aprovadas, ficarão
à disposição da assembleia geral.

2 � A sociedade só poderá fazer distribuição de lucros aos sócios
e a outras pessoas que tenham direito aos mesmos na medida em
que excedam a parte realizada e subscrita do capital acrescido das
reservas previstas na lei. Não poderá haver distribuição de lucros à
sociedade por quotas que esta detém.

3 � Sem prejuízo do disposto no segundo parágrafo, a assembleia
geral poderá deliberar uma ou mais distribuições antecipadas de lu-
cros.

4 � A distribuição de lucros terá lugar após aprovação das contas
anuais que demonstram que a distribuição é permitida.

ARTIGO 14.º

Dissolução e liquidação

1 � Se a sociedade for dissolvida, a liquidação será efectuada pela
gerência, salvo diferente deliberação da assembleia geral.

2 � A assembleia geral estabelecerá a remuneração dos liquidatá-
rios.

3 � Estes estatutos manter-se-ão em vigor durante a liquidação,
na medida do possível.

4 � Quaisquer activos restantes após pagamento de todas as dí-
vidas da sociedade serão distribuídos entre os sócios na proporção
do valor nominal das suas respectivas quotas. A sociedade não terá
direito a distribuição por quotas próprias.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14344084
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PLÁTANO POSTAL � VENDA DE LIVROS
POR CORREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 378/010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512840; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010726.

Certifico que entre:
1.º Francisco Prata Ginja, natural da freguesia de Cafede, conce-

lho de Castelo Branco, casado sob o regime da comunhão geral com
Maria Amélia Figueiredo Valente Prata Ginja, residente na Rua das
Acácias, lote 62, Quinta de São Roque, Cruz de Pau, Amora, conce-
lho do Seixal, contribuinte fiscal n.º 146704193;

2.º Manuel Prata Ginja, natural da freguesia de Cafede, concelho
de Castelo Branco, casado sob o regime da comunhão geral com
Maria de Lurdes dos Santos Miguel Prata Ginja, residente na Rua
dos Fetos, 43, Belverde, Amora, concelho do Seixal, contribuinte
fiscal n.º 126198993;

3.º Pedro Miguel Valente Prata Ginja, natural de Lisboa, freguesia
de São Jorge de Arroios, casado sob o regime da comunhão de adqui-
ridos com Anabela Fernandes Pina Metelo de Nápoles Prata Ginja,
residente na Quinta de São Roque, Rua das Acácias, 49, lote 4, Cruz
de Pau, Amora, concelho do Seixal, contribuinte fiscal
n.º 192869060;

4.ª Maria Paula Valente Prata Ginja, divorciada, natural de Lis-
boa, freguesia de São Jorge de Arroios, residente na Rua das Acá-
cias, 38, Quinta de São Roque, Cruz de Pau, Amora, concelho do
Seixal, contribuinte fiscal n.º 192869035;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

 A sociedade adopta a firma Plátano Postal � Venda de Livros
por Correio, L.da

2.º

A sua sede é em Lisboa, na Avenida de Berna, 31, 1.º, direito,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

3.º

 A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

4.º

1 � O seu objecto consiste na venda de livros por correio.
2 � Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades

com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social é de 30 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 12 000 euros, pertencente ao primeiro outorgante; uma
do valor nominal de 10 500 euros, pertencente ao segundo outor-
gante; uma do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao tercei-
ro outorgante, e uma do valor nominal de 3750 euros, pertencente
à quarta outorgante.

6.º

Poderá a sociedade exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 100 000 euros, mediante deliberação
unânime dos votos representativos da totalidade do capital social.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe a todos os sócios, que desde já
ficam nomeados únicos gerentes.

8.º

Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois geren-
tes.

9.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

10.º

A cessão de quotas, a quem não seja sócio, exige o consentimento
da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de preferência,
diferido aos sócios não cedentes se ela dele não usar.

11.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos
legais dispositivos da Lei das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13241133

PENELAS & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 379/010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505534703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/010726.

Certifico que entre António Luís Gache Penelas, contribuinte fis-
cal n.º 134839145, natural da freguesia de Mateus, concelho de Vila
Real, e mulher, Isaura Magalhães de Araújo, contribuinte fiscal
n.º 134839153, natural da freguesia de Gaifar, concelho de Ponte
de Lima, casados sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua
de Jorge Colaço, 11, 3.º, direito, em Lisboa, portadores dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 2744784, de 10 de Agosto de
1995, e 3275951, de 10 de Fevereiro de 1982, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Penelas & Araújo, L.da, e tem a
sua sede em Lisboa, na Rua da República da Bolívia, 99, rés-do-chão,
esquerdo, freguesia de Benfica.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sociedade des-
locar, livremente, a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de táxis, carros de alu-
guer e aluguer de veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente ao
sócio António Luís Gache Penelas, e outra de 500 euros, perten-
cente à sócia Isaura Magalhães de Araújo.

4.º

1 � A cessão e divisão de quotas a estranhos, fica dependente do
consentimento da sociedade, que terá direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e em segundo lugar, os restantes sócios.

2 � O sócio que pretender alienar a sua quota a estranhos, pre-
venirá a sociedade, com a antecedência de 60 dias, por carta regis-
tada, declarando o nome do adquirente e as condições da cessão.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo ou pelos gerentes
que a assembleia geral designar, sócios ou não, ficando desde já no-
meado gerente o sócio António Luís Gache Penelas.

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

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � É vedado aos gerentes assinar actos e contratos estranhos
aos negócios sociais, tais como letras de favor, fianças, abonações,
avales e actos similares ou assumir obrigações ou responsabilidades
estranhas aos interesses e objecto da sociedade, respondendo indivi-
dualmente perante esta e indemnizando-a dos prejuízos que lhe cau-
sar.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sócios sobrevivos e os herdeiros do fa-
lecido, devendo estes nomear de entre si um que a todos represente
enquanto a quota se mantiver indivisa.
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7.º

1 � É permitido à sociedade amortizar quotas, nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) No caso de falecimento de um sócio;
c) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou arrolamento ju-

dicial.
2 � O valor da amortização, no caso da alínea c), será o que

resultar do valor das quotas, segundo o último balanço aprovado,
acrescido da parte correspondente nos fundos de reserva.

3 � Deliberada a amortização e outorgada a escritura pública, a
amortização considera-se realizada desobrigada, quer pelo pagamento
do respectivo preço, quer pela sua consignação em depósito.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281917

CONSTARTE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 468/741108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500072221; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
19/010726.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 100 000 000$ para 500 000 euros, e alteração do contrato, tendo
os artigos 4.º e 5.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens sociais, é de 500 000 euros e correspondendo à soma das
seguintes quotas: uma de 250 000 euros do sócio António Mouteira
da Rocha Bacelar, e uma de 150 000 euros e outra 100 000 euros
do sócio António Lourenço Bacelar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a
cargo de ambos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281976

COMAVEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 643 745/861119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501748822; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
38/010726.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 500 000$ para 25 000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, dividido em duas quotas iguais 12 500 euros, uma de cada um
dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13295217

CARVOTUR � GESTÃO FINANCEIRA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 077/880321; identificação de pessoa colectiva

n.º 501963715; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
12/010726.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

15 � Apresentação n.º 12/010726.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 2 de Janeiro de

2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente � Robert Ferdinand

Bachmann ou Roberto Bachmann Maria da Graça Xavier da Fon-
seca e Costa Bachmann e José Augusto Poças Ferreira.

Fiscal único � Braga & Costa, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Praça do Dr. Nuno Pinheiro Torres, 9, cave,
esquerda, Lisboa; suplente � António Joaquim Gomes da Costa,
casado, revisor oficial de contas, residente na Avenida do Movi-
mento das Forças Armadas, 90, 2.º, esquerdo, Sintra.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281895

CALLCARS � COMPRA, VENDA E ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS E BARCOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 092/010418; identificação de pessoa colectiva
n.º 505192489; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
14/010723.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5000 euros para 50 000 euros, e transformação em sociedade
plural por quotas, tendo o pacto, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CALLCAR � Aluguer de
Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Xabregas, porta 2,
escritório 402, freguesia do Beato, concelho de Lisboa, podendo ser
alterada por simples deliberação da assembleia geral, e durará por
tempo indeterminado a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de automóveis sem
condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração, é de 50 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 5000
euros da sócia Débora Maria de Sena Trinca, e uma de 45 000 euros
da sócia Callcar Investments, Ltd.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos
à sociedade, carecem do consentimento desta, gozando, ainda, a
sociedade, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo lugar, do di-
reito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de dois ou mais geren-
tes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes a sócia Débora Maria de
Sena Trinca e a não sócia Ana Cristina Sigalho Trinca, solteira,
maior, residente na Avenida de 25 de Abril, edifício Navegador, 3.º,
letra B, Cascais.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quaisquer quotas é permitida:
a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo titular;
b) Por partilha por divórcio ou separação judicial de pessoas e

bens;
c) Por interdição, inabilitação, insolvência ou falência dos sócios;
d) Por arresto, penhora, arrematação, adjudicação ou venda judi-

cial.
2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço

da sociedade e será pago pela sociedade ao respectivo interessado



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(13)

em cinco prestações trimestrais, a primeira com vencimento a
90 dias após a deliberação da amortização, tomada pela sociedade.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolverá e continuará com os herdeiros
ou representantes, devendo os herdeiros nomear entre si um a que
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigíveis prestações suplementares de ca-
pital até ao montante cinco vezes superior ao capital social, me-
diante condições estabelecidas por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
sempre que a lei não exija outras formalidades.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13281011

PREDIAL TELHA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6726/980102; inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 26/010723.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas: uma de 4750 euros, pertencente ao
sócio Manuel Mendes Garcia, e outra de 250 euros, pertencente ao
sócio Rui Manuel Oliveira Garcia.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 15972712

MOCHO SÁBIO � EDITORES LIVREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 736/850225; identificação de pessoa colectiva
n.º 501401482; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
28/010724.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 450 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 3.º e 4.º, ficado com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto os quadros, transformação de mol-
duras, pinturas, esculturas, objectos de arte, peças originais, impor-
tação.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500
euros, pertencente ao sócio José António de Sousa Gomes, e outra
de 500 euros, pertencente ao sócio José Luís de Sousa Gomes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15863557

CHARCUTARIA FLOR DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 043/690417; identificação de pessoa colectiva
n.º 500971463; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
21/010720.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, está integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15863522

CARDIF ASSURANCE VIE

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6556/971031; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 50/010710.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 50/010710.
Deslocação da sede da representação para a Rua de Joshua Beno-

liel, 6, 5.º, C, freguesia de Santa Isabel, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13292706

MERCEARIA E CHARCUTARIA BEIRA RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 061/760419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500577366; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
20/010720.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13194755

MANUEL DOS SANTOS & J. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500180687;
número e data da entrada: 21 716/000728.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16326539
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MAQUIFLUIDOS � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8427; identificação de pessoa colectiva n.º 504797859;
número e data da entrada: 3871/010622.

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.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 08740259

100 SOLUÇÕES, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
E ARTIGOS ESCOLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 367/010720; identificação de pessoa colectiva
n.º 505583437; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010720.

Certifico que entre:
1.ª Isabel Cristina Lopes Picão Fernandes Farrajota de Morais

Alves, contribuinte fiscal n.º 192852221, natural da freguesia de
Alvalade, concelho de Lisboa, casada com José Miguel de Morais
Alves sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Vila Correia, 21, bloco C, 1.º, esquerdo, em Lisboa, portadora do
bilhete de identidade n.º 7301504, emitido em 15 de Setembro de
1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.ª Lurdes Margarida Rego Alvim Xavier Kelly, contribuinte fis-
cal n.º 166587176, natural da freguesia e concelho de Águeda, ca-
sada com Mark Anthony Kelly sob o regime da separação de bens,
residente no Campo Grande, 154, 2.º, em Lisboa, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 6277222, emitido em 22 de Abril de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
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 100 Soluções, Vestuário e Aces-
sórios e Artigos Escolares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, no Campo Grande, 154,
2.º, freguesia do Campo Grande, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de vestuário e aces-
sórios. Comercialização, importação, exportação e representação de
artigos de vestuário e acessórios, calçado, marroquinaria, artigos de
decoração, assim como todo o tipo de material escolar, didáctico e
artigos de papelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299530

MOURA NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2888/830121; identificação de pessoa colectiva
n.º 501352597; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
8/010720.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 50 000$ para 1 002 410$, tendo o artigo 3.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: duas iguais
dos valores nominais de 25 000$, pertencentes uma a cada sócia, e
outras duas iguais dos valores nominais de 476 205$, também uma
de cada sócia.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 9/010720.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Junho de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280643

MORGANA � SALÃO DE CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3876; identificação de pessoa colectiva n.º 503288667;
número e data da entrada: 4301/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982932

MELO VIDAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4089; identificação de pessoa colectiva n.º 503350389;
número e data da entrada: 4778/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12607290

COGNIS � CENTRO DE DIAGNÓSTICO
E REABILITAÇÃO PSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6232/970527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503900028; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 9 e 10/010717.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 9/010717.
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Cessação de funções do gerente Carlos Alberto do Amaral Souto,
por ter renunciado, em 17 de Abril de 2001.

Certifico ainda que foi registado a alteração do contrato, quanto
aos artigos 1.º, n.º 1, 3.º, 4.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de COGNIS � Centro de
Diagnóstico e Reabilitação Psicológica, Sociedade Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Filinto Elísio, 23, 1.º, es-
querdo, freguesia de Alcântara.

ARTIGO 2.º

(Mantém-se igual.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo ambas à única sócia Ana Paula de Sousa Cerejo.

ARTIGO 4.º

A única sócia pode realizar prestações suplementares de capital
até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência será exercida pela única Ana Paula de Sousa Cerejo,
ficando a sociedade vinculada pela sua intervenção.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13295144

MEGA TAZO � GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 373/010724; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 29/010724.

Certifico que Soledade Maria da Purificação Dias dos Reis Tei-
xeira, contribuinte fiscal n.º 185421890, natural de Moçambique,
casada com Jorge Manuel Torres Barata de Vasconcelos, sob o re-
gime da separação de bens, residente na Rua de Diogo de Teive, 4,
3.º, esquerdo, freguesia de São Francisco de Xavier, concelho de Lis-
boa, titular do bilhete de identidade n.º 11183027, datado de 5 de
Abril de 2001, emitido em Lisboa, pelos Serviços de Identificação
Civil, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contra-
to constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Mega Tazo � Gestão de
Centros Comerciais, Unipessoal, L.da, com sede Rua de Diogo de
Teive, 4, 3.º, esquerdo, freguesia de São Francisco de Xavier, conce-
lho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede da sociedade, indepen-
dentemente de deliberação da assembleia geral, dentro do referido
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e administração de centros
comerciais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde a uma só quota
desse valor nominal, pertencente à única sócia Soledade Maria da
Purificação Dias dos Reis Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � É nomeado gerente da sociedade, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, Jorge
Manuel Torres Barata de Vasconcelos, titular do bilhete de identi-
dade n.º 4566465, datado de 5 de Abril de 2001, emitido em Lisboa,
pelos Serviços de Identificação Civil, residente na Rua de Diogo de
Teive, 4, 3.º, esquerdo, freguesia de São Francisco de Xavier, conce-
lho de Lisboa.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de fa-
vor, avales, abonações, fianças e outros semelhantes.

4 � A gerência pode comprar, vender ou onerar quaisquer imó-
veis, móveis e veículos automóveis, assim como trespassar, tomar
de trespasse, ceder ou aceitar a cessão de quaisquer estabelecimen-
tos.

ARTIGO 5.º

O único sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos
e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O único sócio poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
devendo os mesmo servir a prossecução do objecto da sociedade e
revestir sempre a forma escrita.

ARTIGO 7.º

O único sócio poderá fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de 5 000 000$, assim como suprimentos à socie-
dade nos termos e condições a decidir em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

É livre a aquisição pela sociedade de participações em sociedades
com objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade, por decisão do sócio único, de natureza igual às
deliberações da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias,
contados do conhecimento do respectivo facto, poderá amortizar a
quota, no caso de penhora, arresto ou qualquer outro acto que im-
plique a arrematação ou a adjudicação de qualquer quota; por parti-
lha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não foi adju-
dicado ao seu titular.

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previs-
tos no número anterior, será igual ao valor da quota, segundo o úl-
timo balanço legalmente aprovado.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281429

 CENTRALPRINT � CENTRAL DE PRODUÇÃO
GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 077/010416; identificação de pessoa colectiva
n.º 505400731; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
12/010724.

Certifico que foi registado a alteração do contrato, quanto aos
artigos 1.º e 3.º, n.º 1, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CENTRALPRINT � Central de Pro-
dução Gráfica, L.da, e tem a sua sede na Rua de Xavier de Araújo, 2,
9.º, frente, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital é de 5000 euros, que corresponde à soma de duas
quotas: uma de 3500 euros do sócio Rui Alberto Simões Coelho, e
outra de 1500 euros da sócia Paula Maria Fernandes Trindade Coe-
lho.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281275
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 PROCREATION � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8782/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504743481; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
7/010724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/010724.
Cessação do gerente João Fernando Vaz Gaspar, por ter renun-

ciado, em 9 de Julho de 2001.
Certifico ainda a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º,

n.º 2 e 3.º, e designação de gerente, os quais passam a ter redacção
seguinte:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Heróis de Quionga,
25, rés-do-chão, esquerdo, na freguesia de São Jorge de Arroios, con-
celho de Lisboa.

3.º

O capital social é de 5002,94, encontra-se integralmente reali-
zado e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2501,47 euros cada, pertencentes uma a cada um, sócios.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281194

 MING TA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7457/980910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 4/010724.

Certifico que foi registado a alteração do contrato, quanto ao
artigo 1.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ming Ta �  Importação e Exporta-
ção, L.da, com sede no Centro Comercial Mouraria, Largo de Martim
Moniz, loja 219, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de represen-
tação, no País ou no estrangeiro.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281178

MERCAPLUS � PUBLICIDADE, PROMOÇÃO
E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5117/960321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503617768; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
31/010724.

Certifico que foi registado a alteração do contrato, quanto aos
artigos 2.º, n.º 1, e 3.º, n.º 2, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Américo Durão, 16-B,
1.º, em Lisboa, freguesia do Alto do Pina.

3.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade poderá subscrever ou adquirir participações nou-

tras sociedades, com objecto de actividade ou natureza jurídica dife-
rente da sua, bem como em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 32/010724.
Cessação de funções de todos os administradores Luís Filipe Mendes

Barrosa, João Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso e José Octávio
Correia Cardoso, por destituição, em 11 de Maio de 2001.

4 � Apresentação n.º 33/010724.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 11

de Maio de 2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Presidente � Luís Filipe Mendes Barrosa, divorciado, residente no

Largo do Campo Grande, 30, 8.º, Lisboa; Carlos Maria Delgado Go-
dinho, casado, residente na Rua de Antero de Quental, 11, 2.º, di-
reito, Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, e Fernando Manuel Cravei-
ro Coelho, casado, residente na Avenida de Arantes de Oliveira, 40,
8.º, direito, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16327233

POLIQUATRO � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3071/931122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503091359; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
24/010724.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente
ao sócio Agostinho da Conceição Seixas, e uma de 500 euros, perten-
cente à sócia Margarida Lúcia da Costa Santos Vieira Seixas.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13281372

POZIMODA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 387/900716; identificação de pessoa colectiva
n.º 502383461; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 16 e 17/010724.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

1 � Averbamento n.º 3, apresentação n.º 16/010724.
Cessação de funções do gerente Joaquim Carreiro Galante, por ter

renunciado, em 5 de Junho de 2001.
Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do

capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 4.º e 6.º, n.os 1
e 2, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal
de 4800 euros do sócio Rui Pedro de Campos Galante e outra de
200 euros, pertencente à própria sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio Rui Pedro de
Campos Galante, já nomeado gerente.

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

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281291
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PIRES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 726/800128; inscrição n.º 5; número e data da apre-
sentação: 20/010723.

Certifico que foi registado a dissolução e designação do liquidatá-
rio.

Prazo para a liquidação: seis meses a contar de 28 de Junho de
2001.

Liquidatário: Francisco Augusto Alves Ribeiro, residente na Rua
do Salitre, 42, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281054

CASA BISSAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 446/510208; identificação de pessoa colectiva
n.º 500537844; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
22/010723.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, com remodelação total do contrato,
tendo ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Bissau, L.da, tem a sua sede
social na Rua do Barão de Sabrosa, 133-B, freguesia de São João,
concelho de Lisboa e durará por tempo indeterminado.

2 �  A gerência pode mudar a sede social para qualquer outro local
da cidade de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de animais domésticos, bem como comercialização de ar-
tigos alimentares e outros inerentes à actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), in-
tegralmente realizado e é representado pela soma de duas quotas
iguais de 2500 euros (equivalente a 501 205$), pertencentes cada
uma a cada um dos sócios Ana Isabel Almeida dos Santos e João
Fernando Vasques dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
compete à sócia Ana Isabel Almeida dos Santos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos s seus actos e contratos,
activa e passivamente, basta tão-só a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de avisos pos-
tais registados, para o domicílio dos sócios, com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre; po-
rém, a favor de estranhos, fica sujeita ao direito de preferência da
sociedade e, não querendo esta, dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta tenha sido transmitida a estranhos sem ter sido exercido o
direito de preferência da sociedade ou dos restantes sócios, e quando
se verifique sobre a quota qualquer decisão de arrolamento, arresto,
apreensão ou penhora ou outra decisão semelhante.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13294873

CABELEIREIRO DO CHIADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 641/330421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500049548; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 34 e 35/010713.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição das inscrições
acima referidas:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 34/010713.
Cessação de funções dos gerentes Júlio Bento Piloto e Lúcia da

Conceição Silva Piloto, por terem renunciado, em 18 de Julho de
2001.

Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 400 000$ para 5000 euros, com remodelação total do
contrato, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua. a adoptar a firma Cabeleireiro do
Chiado, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Serpa Pinto,
12, sobreloja, freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, filiais ou outras quaisquer formas de representação social,
no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

(Mantém-se igual.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 3400 euros, pertencente à
sócia Maria João Rodrigues Fernandes, e duas iguais de 800 euros
cada uma, pertencendo uma à sócia Paula Alexandra Trindade Ro-
drigues Ferreira e outra à sócia Maria Filomena Bernarda Santos
Sequeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade em juízo e
fora dele, activa ou passivamente, pertence à sócia Maria João
Rodrigues Fernandes, desde já nomeada gerente, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção exclusiva da ge-
rente.

ARTIGO 5.º

Fica expressamente vedado à gerente obrigar a sociedade em ac-
tos ou negócios estranhos ao objecto social, nomeadamente em abo-
nações, fianças, cauções ou letras de favor, e a com ela concorrer,
salvo estando para tal autorizada por deliberação das sócias em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas, entre as sócias, é livre.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre do consenti-

mento da sociedade, que terá o direito de preferência em qualquer
cessão, o qual, de seguida, se deferirá às sócias não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital de outras
sociedades com objecto diferente do seu, bem como em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade, por
deliberação das sócias, e independentemente de consentimento da
respectiva titular, nos seguintes casos:

a) Quando a quota tenha sido objecto de penhora apreensão, ar-
resto, arrolamento ou qualquer outra providencia cautelar e arrema-
tação ou adjudicação judicial;

b) Quando a sócia for declarada falida;
c) Quando a quota tenha sido objecto de cessão gratuita não auto-

rizada;
d) Quando a sócia praticar actos que violem o pacto ou as obri-

gações sociais, e quando sem prévio consentimento da sociedade,
exercer, por conta própria ou alheia, actividade concorrente com a
da sociedade;

e) No caso de morte da sócia a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;
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g) Por interdição ou inabilitação da sócia;
h) Por exoneração ou exclusão da sócia;
i) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � É igualmente permitida a amortização de quotas por acordo

entre a sócia e a sociedade.
3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � As sócias podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço da sociedade e que, posteriormente, sejam criadas uma ou
várias quotas destinadas a serem alienadas a uma ou a algumas das
sócias ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

Se, por falecimento de uma sócia, a quota ou quotas que possuir
na sociedade não forem amortizadas no prazo de 60 dias, a contar
da data do óbito, os sucessores deverão nomear de entre si um que
a todos represente na sociedade, enquanto a quota permanecer indi-
visa.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previs-
tos na lei.

2 � Será liquidatária a sócia detentora da quota, ou conjunto de
quotas, mais representativas do capital social.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14344874

CASAS DO TOURAL � SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO AGRO-TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 371/010723; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617714; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/010723.

Certifico que entre:
1.ª Maria José Tinoco de Matos Beja Osório, contribuinte fiscal

n.º 106002147, natural da freguesia de Santa Cruz, concelho de
Coimbra, casada com Luís Filipe Manjolinha Albuquerque Osório no
regime da comunhão de adquiridos, residente na Alameda das Linhas
de Torres, 124, 4.º, em Lisboa, intervém em seu nome individual e
na qualidade de procuradora de João Bernardo de Matos Beja Osó-
rio, contribuinte fiscal n.º 205303978, solteiro, maior, natural de
Lisboa, freguesia da Lapa, residente na Alameda das Linhas de Tor-
res, 124, 4.º, em Lisboa;

2.ª Ana Filipa de Matos Beja Osório, contribuinte fiscal
n.º 208427511, solteira, maior, natural de Coimbra, freguesia de Santa
Cruz, residente na indicada morada da Alameda das Linhas de Tor-
res;
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 Casas do Toural � Sociedade de
Desenvolvimento Agro-Turístico, L.da, e tem a sua sede na Alameda
das Linhas de Torres, 124, 4.º, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social dentro
do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício, exploração e gestão de
actividades agrícolas, incluindo as componentes florestal e pecuária,
de actividades turísticas e agro-turísticas, de estabelecimentos hote-
leiros ou similares, bem como a exploração de bens imóveis pró-
prios ou alheios e a prestação serviços conexos com as mesmas ac-
tividades.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma no valor de 4000 euros, pertencente à sócia Maria José Tinoco

de Matos Beja Osório, e duas no valor nominal de 500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Ana Filipa de Maios Beja
Osório e João Bernardo de Matos Beja Osório.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até montante correspondente ao dobro da capital social, desde
que deliberadas pela vontade unânime de todos os sócios, ficando a
elas obrigados os sócios que nisso consentirem.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de qualquer quota a terceiro fica dependente do
consentimento da sociedade, nos termos das disposições legais apli-
cáveis.

2 � O sócio que pretender alienar a sua quota é obrigado a pre-
venir a sociedade, com a antecedência de 60 dias e através de carta
registada, declarando o nome do adquirente e as condições da ces-
são.

3 � A sociedade reserva-se o direito de preferência nesta cessão
e, quando não quiser usar dele, é este direito atribuído aos sócios na
proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

A quota de qualquer sócio não poderá, no todo ou em parte, ser
dada em caução ou garantia de qualquer obrigação, sem prévio con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas, nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o próprio sócio que dela for titular;
b) Se a quota for arrestada, penhorada, apreendida, sujeita a pro-

vidências cautelares ou, por qualquer outra forma, tenha sido ou te-
nha de ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de
processo judicial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obriga-
ção, social, prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que dela for titular for julgado falido ou se, sendo
pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for de algum modo cedida em violação das regras
de autorização e de preferência estabelecidas no antecedente ar-
tigo 5.º;

f) Em caso de morte de um sócio, poderá a sociedade amortizar a
quota do mesmo, caso esta não venha a pertencer ao cônjuge, as-
cendentes ou descendentes do sócio.

2 � A amortização deve ser deliberada no prazo de 60 dias de-
pois da data em que o sucessor prove à sociedade a atribuição da
quota.

3 � Salvo no caso previsto na alínea a) do n.º 1, a contrapartida
da amortização será a que couber à quota segundo o último balanço
aprovado.

4 � A amortização considera-se realizada desde a data da assem-
bleia geral que a deliberar, podendo o pagamento da quota em causa
ser realizado a pronto ou em quatro prestações semestrais e iguais,
conforme a mesma assembleia decidir.

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a gerência e a assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência dos negócios da sociedade e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão confiadas a um
ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade considera-se obrigada com a intervenção de um
gerente.

3 �  Os gerentes são ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

4 � Fica desde já nomeada gerente para o quadriénio de 2001-
-2004, a sócia Maria José Tinoco de Matos Beja Osório.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral decidirá, por deliberação, tomada por maioria
simples, sobre o montante dos lucros a ser destinado a reservas,
podendo não os distribuir.
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ARTIGO 11.º

Qualquer litígio entre sócios ou entre estes e a sociedade que de-
rive de aplicação, interpretação ou execução do presente contrato
de sociedade ou de qualquer das suas cláusulas, será resolvido por ar-
bitragem, de acordo com as disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13295942

PONTOWORLD � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 361/010718; identificação de pessoa colectiva
n.º 505200651; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/010718.

Certifico que entre:
1.º Genézio de Barros Torres Filho, natural do Brasil, solteiro,

maior, residente na Herdade da Aroeira-Golf, lote 10, 115, Charne-
ca da Caparica, Almada, contribuinte fiscal n.º 201707314;

2.º Dr. Sérgio Luiz Alves, natural do Brasil, de nacionalidade bra-
sileira, divorciado, residente na Rua do Bocage, 90, Atiba, Estoril,
Cascais, contribuinte fiscal n.º 201707179;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PONTOWORLD � Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede a Avenida da Liberdade, 245, 4.º,
direito, em Lisboa, freguesia do Coração de Jesus.

§ único. Por deliberação da gerência poderá ser deslocada a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a exportação e importação de
grande variedade de mercadorias, inclusive produtos alimentares e
bebidas alcoólicas, distribuição, compra e venda, consultoria,
desenvolvimento de projectos e representações.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode adquirir parti-
cipações em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja
o seu objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente 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 Sérgio Luiz Alves e Genézio
de Barros Torres Filho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser exercida pelos sócios ou
estranhos à sociedade e será ou não remunerada, conforme for
deliberaado em assembleia geral.

2 �  Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sérgio Luiz Al-
ves e Genézio de Barros Torres Filho.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º, n.º 2, é expressamente

proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contratos es-
tranhos ao objecto social.

5 � A sociedade poderá constituir mandatários, nos termos da lei.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos têm direito de preferência, em
primeiro lugar, a sociedade, e em segundo lugar, os restantes sócios.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se
dissolve, transmitindo-se a quota aos sucessores do falecido, nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, ende-
reçada aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias relativa-
mente à data designada, sem prejuízo do cumprimento de outras
formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299344

MERCEARIA RIVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 816; identificação de pessoa colectiva n.º 500730784;
número e data da entrada: 4634/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15874150

C. C. M. � CONSÓRCIO COMERCIAL DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 523; identificação de pessoa colectiva n.º 500048983;
número e data da entrada: 4349/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601918

CLIMARCO � MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
EM INSTALAÇÕES DE FRIO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 942; identificação de pessoa colectiva n.º 501263942;
número e data da entrada: 4625/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982967

CASA DOS CESTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 058; identificação de pessoa colectiva n.º 500504032;
número e data da entrada: 4509/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982975

CERDATA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 032; identificação de pessoa colectiva n.º 501383050;
número e data da entrada: 4340/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982436

C. C. P. � CENTRO CLÍNICO DAS PICOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 731; identificação de pessoa colectiva n.º 501666796;
número e data da entrada: 4733/010626.
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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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13174118

PIRES, GONÇALVES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7640; identificação de pessoa colectiva n.º 500492905;
número e data da entrada: 4633/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327128

MERCEANO LEITÃO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 336; identificação de pessoa colectiva n.º 501437339;
número e data da entrada: 4345/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982487

CASA DO PARQUET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5425; identificação de pessoa colectiva n.º 503698580;
número e data da entrada: 4141/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13061690

CASTELHANA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8211; identificação de pessoa colectiva n.º 504483234;
número e data da entrada: 4147/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13149849

PRIMEIRUS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5510; identificação de pessoa colectiva n.º 503707309;
número e data da entrada: 4319/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15785165

COMSERAL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5522; identificação de pessoa colectiva n.º 503718173;
número e data da entrada: 4310/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14499797

M. S. S. � MARÍTIMA, SUPERINTENDÊNCIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 287; identificação de pessoa colectiva n.º 501204121;
número e data da entrada: 4638/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13480278

PEQUENOS VAGABUNDOS � ORGANIZAÇÃO
E OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9198; identificação de pessoa colectiva n.º 505043378;
número e data da entrada: 4290/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601829

CAMPO DO LAGO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9213; identificação de pessoa colectiva n.º 504984519;
número e data da entrada: 4372/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327110

CARLOS GASPARINHO, SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9441; identificação de pessoa colectiva n.º 504991485;
número e data da entrada: 4283/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12631965
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PLUSALTIUM � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9665; identificação de pessoa colectiva n.º 505232537;
número e data da entrada: 4312/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14499886

CAPITAL 5 � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9478; identificação de pessoa colectiva n.º 505072602;
número e data da entrada: 4298/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13192892

COLARINHA � SOCIEDADE DE ESTUDOS
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 957; identificação de pessoa colectiva n.º 500066540;
número e data da entrada: 4110/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16998065

MENDES, GOMES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 162; identificação de pessoa colectiva n.º 500493707;
número e data da entrada: 4091/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601195

MARLICEL � COSMÉTICA E PERFUMÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 463; identificação de pessoa colectiva n.º 500323631;
número e data da entrada: 4265/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16983017

CASA DAS LOUÇAS DO CALHARIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 663; identificação de pessoa colectiva n.º 501652027;
número e data da entrada: 4111/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13171631

CERVEJARIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 978; identificação de pessoa colectiva n.º 500456666;
número e data da entrada: 4069/010622.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16326695

CARRIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 883; identificação de pessoa colectiva n.º 500539251;
número e data da entrada: 5028/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12272728

MANUEL LUIZ & LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 043; identificação de pessoa colectiva n.º 500179476;
número e data da entrada: 4663/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982819

PHYSICUS � CONSULTÓRIO MÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6885/980219; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091484; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 4 e 5/010720.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições acima
referidas:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/010720.
Cessação de funções do gerente Manuel de Carvalho Rodrigues,

por ter renunciado, em 7 de Junho de 2001.
Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do

capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 2.º, n.º 1, 4.º
e 6.º, n.os 1 e 2, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Enes, 18,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, con-
celho de Lisboa.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros cada, tituladas
uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade será confiada aos sócios Car-
los Filipe Luís dos Reis e António Manuel de Andrade Pinto de Al-
meida, já designados gerentes e serão remunerados ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de dois gerentes.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299565

POLIGRAL � GRANITOS POLIDOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4159/950223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500220174; inscrição n.º 16 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 9 e 10/010723.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições
acima referidas:

16 � Apresentação n.º 9/010723.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 28 de Março de

2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente � Diogo José de Mello,

residente na Avenida de João Crisóstomo, 8, rés-do-chão, direito,
Lisboa; Salvador Maria Guimarães José de Mello e João Maria Gui-
marães José de Mello, residente na Rua de São Domingos à Lapa, 82,
Lisboa.

Fiscal único � Moisés Cardoso e Manuel Pinheiro, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, residente na Rua do Professor Henri-
ques de Barros, 4, 10.º, C, Prior Velho, Lisboa; suplente � Manuel
Neta Pinheiro, revisor oficial de contas, divorciado, residente na
Rua do Actor António Silva, 3, 3.º, esquerdo, Oeiras, Linda-a-Velha,
Lisboa.

16 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/010723.
Cessação de funções do administrador Salvador Maria Guimarães

José de Mello, por ter renunciado, em 24 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281003

MOTHERCARE (PORTUGAL) � CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17/900830; identificação de pessoa colectiva
n.º 502405619; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
15/010711.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

15 � Apresentação n.º 15/010711.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2001, para o triénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente � Rita Maria Muller e Sousa

de Andrade Delgado Vaz Pinto; João Rafael Martins Lobo de Cam-
pos, residente na Rua de Braamcamp, 40, 8.º, esquerdo, Lisboa, e
Simão Pinheiro Mira.

Conselho fiscal: presidente � Albino Rodrigues Jacinto, revisor
oficial de contas; José António Vintém Pina, e Helena Paula Jesus
Seabra de Almeida; suplente � José Manuel Carlos Monteiro, revi-
sor oficial de contas.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13164198

COMPANHIA DE CERVEJAS PORTUGÁLIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 144/880803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502036788; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
12/010720.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

9 � Apresentação n.º 12/010720.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 29 de Março de

2001, para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente � José António de Carva-

lho Martins; Mário Carvalho Brito das Vinhas, Luís Manuel Pinto
Basto Vinhas, Francisco Gomes de Carvalho Martins, Manuel Antó-
nio Bustorf Brito das Vinhas, Miguel Gomes de Carvalho Martins, e
João Pedro Neves da Cunha Ferreira.

Fiscal único � António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, B, Lisboa; su-
plente � Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280635

M. GARVE � VEÍCULOS E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 685/880126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500871400; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 11/010720.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

2 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 11/010720.
Cessação de funções do gerente Rui Jorge Costa Marques, por ter

renunciado, em 27 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280686

MIGUEL FONSECA DA COSTA � SERVIÇOS
FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 585/850118; identificação de pessoa colectiva
n.º 501513086; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
17/010720.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 10 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, perten-
cendo ao sócio Miguel Xavier de Basto Fonseca da Costa, três quo-
tas com o valor nominal respectivo de 100 euros, 1900 euros e
45 500 euros, e à sócia Maria da Graça Barreto Azeredo Vasconce-
los, uma quota de 2500 euros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13280147

CHARCUTARIA O BANQUETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 976/620709; identificação de pessoa colectiva
n.º 500968543; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 24 e 25/010720.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 6000 euros, tendo os artigos 3.º e 6.º, ficado
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, dividi-
do em duas quotas: uma do valor nominal de 5000 euros do sócio
Augusto Almeida Lopes, e outra do valor nominal de 1000 euros da
sócia Maria da Graça Gonçalves Neves Lopes.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo de ambos os só-
cios Augusto Almeida Lopes e Maria da Graça Gonçalves Neves
Lopes, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente;

3 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse próprio da sociedade.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
5 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 24/010720.
Cessação de funções dos gerentes João Oliveira Pedralva e Ana

Rodrigues Bacelar Pedralva, por terem renunciado, em 21 de Junho
de 2001.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 16988043

PINTONIL �  CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 370/010720; identificação de pessoa colectiva
n.º 505411822; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/010720.

Certifico que entre:
1.º José Augusto Lino Fernandes, casado com a segunda outor-

gante no regime da comunhão de adquiridos, natural de Lisboa, fre-
guesia de Benfica, residente na Rua da Rainha D. Brites, lote 24, 6.º,
A, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 116473142;

2.ª Maria da Conceição Toscano Lino Fernandes, natural da fre-
guesia de Montargil, concelho de Ponte de Sor, casada no dito re-
gime com o primeiro outorgante e com ele residente, contribuinte
fiscal n.º 103459847;
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 PINTONIL �  Construção Civil
e Pinturas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha D. Brites, lote 24,
6.º, A, em Lisboa, freguesia de Benfica.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
bem assim, criar filiais, sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação, em qualquer parte do território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de todos os trabalhos de
construção civil, incluindo pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio José Augusto Lino
Fernandes, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de cau-

ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Para que a sociedade se considere validamente vinculada em
todos os seus actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os lucros apurados, depois de deduzida a percentagem para reserva
legal, terão o destino que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Em caso de dissolução serão liquidatários os gerentes em exercí-
cio e a liquidação será feita nos termos que forem deliberados pelos
sócios.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280767

CLÍNICA DENTÁRIA ALMEIDA & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9840/010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505267837; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
26/010720.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

2 � Apresentação n.º 26/010720.
Dissolução e nomeação de liquidatária de Susana Carlos Fernandes

Chaves Paiva de Almeida.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16977904

COLCHOARIA CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 076/500317; identificação de pessoa colectiva
n.º 500536384; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
31/010720.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao artigo 2.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de colchoaria, mó-
veis de madeira e ferro, tapeçarias e artigos de folha e zinco;
charcutaria, minimercado, mercearia, actividades hoteleiras; mate-
riais de construção, ferragens e ferramentas.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16327225

PRINCÍPIO � ACTIVIDADES MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7727/981222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504447564; inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresen-
tações: 6 e 7/010720.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 3 000 000$ para 16 150 euros, tendo os artigos 3.º e 6.º, n.os 1
e 3, ficado com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 16 150
euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 15 000 euros,
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pertencente ao sócio Domingos Alfredo Alves Neto; duas de 500
euros cada, pertencentes uma ao sócio David Manuel Dias Neto e
outra à sócia Catarina Isabel Dias Neto, e uma de 150 euros, per-
tencente à sócia Maria Helena Caleiras Guerreiro.

6.º

1 � A sociedade será administrada por três gerentes, eleitos e
exonerados pela assembleia geral.

3 � A sociedade fica representada e obrigada pela intervenção de
dois gerentes.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
5 � Apresentação n.º 7/010720.
Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Julho de 2001, de

David Manuel Dias Neto.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280457

CAUSA E EFEITO � GABINETE DE PESQUISA
DE MERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6888/980220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504078593; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
25/010703.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 12 500 euros, tendo o artigo 3.º, n.º 1, ficado com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia Graça Maria Xavier Rodrigues de Pinho e Melo.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13133659

PORTUGÁLIA FILM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7456/200604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477760; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
29/010720.

Certifico que foi registado reforço e redenominação do capital de
200 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencentes ambas ao sócio Alberto
Campos de Magalhães Barros.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16978722

PASTELARIA SAGRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 875; identificação de pessoa colectiva n.º 500477027;
número e data da entrada: 4280/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14104709

CIPRIANO SANCHEZ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 389; identificação de pessoa colectiva n.º 500064431;
número e data da entrada: 4720/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982800

MESTRINHO � CHARCUTARIA, FRUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3368; identificação de pessoa colectiva n.º 503155241;
número e data da entrada: 4238/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982509

MODA ANTIGA � COMÉRCIO DE ROUPAS ANTIGAS
E VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 205; identificação de pessoa colectiva n.º 501672931;
número e data da entrada: 4631/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982495

CAFETARIA FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4077; identificação de pessoa colectiva n.º 503344362;
número e data da entrada: 4134/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982924

M. L. RAWES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4013; identificação de pessoa colectiva n.º 503329290;
número e data da entrada: 4174/010625.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982908
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M. L. RAWES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4013; identificação de pessoa colectiva n.º 503329290;
número e data da entrada: 4177/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982916

MIHAI TANTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 383/010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505657295; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
47/010726.

Certifico que por Mihai Tantas, contribuinte fiscal n.º 223073741,
natural da Roménia de nacionalidade romena, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de António Luís Inácio, 52, rés-do-chão, em Lisboa,
portador do bilhete de identidade de cidadão estrangeiro n.º 16201805
emitido em 18 de Fevereiro de 1998, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa, 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 Mihai Tantas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua de António
Luís Inácio, 52, rés-do-chão, freguesia de São João, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, titulada pelo 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 intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16982290

MANUEL ALCOBIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 377/010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505585456; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010726.

Certifico que por Manuel de Alcobia, contribuinte fiscal
n.º 121966810, natural da freguesia de Pias, concelho de Ferreira
do Zêzere, e mulher, Hermínia de Jesus Alcobia, contribuinte fiscal
n.º 121966801, natural da freguesia e concelho de Vila de Rei, casa-
dos sob o regime da comunhão geral, residentes na Rua da Cidade de
Malange, lote 179, cave B, em Lisboa, portadores dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 697574, emitido em 23 de Dezem-
bro de 1975, pelo Director dos Serviços de Identificação de Lisboa,
e 414126, emitido em 13 de Maio de 1985, pelo Centro de Identi-
ficação Civil e Criminal de Lisboa, e Virgínia Maria de Jesus Alcobia
Morais, contribuinte fiscal n.º 106642111, natural da freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa, casada com José Amável Molano Morais
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de José
Estêvão, 83-E, 7.º, direito, em Lisboa, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 5325910, emitido em 7 de Junho de 1999, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Alcobia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Cidade de
Malange, lote 179, cave B, freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, comércio e re-
presentação de produtos cosméticos e artigos para cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 2000 euros, titulada pelo sócio Manuel de
Alcobia, e duas iguais do valor nominal de 1500 euros cada uma e
uma de cada uma das sócias Hermínia de Jesus Alcobia e Virgínia
Maria de Jesus Alcobia Morais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel de
Alcobia e Virgínia Maria de Jesus Alcobia Morais.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299573

M. OCTÁVIO CASTRO � REPRESENTAÇÕES
DA MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6406; identificação de pessoa colectiva n.º 503944173;
número e data da entrada: 4662/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15874052
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MERCOMÉDICA � MATERIAL MÉDICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6509; identificação de pessoa colectiva n.º 503980870;
número e data da entrada: 4739/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13174088

CLARESA � CENTRO ESTÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6527; identificação de pessoa colectiva n.º 503990256;
número e data da entrada: 4562/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601772

COMBIENTE � CONDUTAS DE AR CONDICIONADO
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3181; identificação de pessoa colectiva n.º 503113492;
número e data da entrada: 4158/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13282026

PADARIA TRIGO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3121; identificação de pessoa colectiva n.º 503102458;
número e data da entrada: 4621/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982940

MÃOS À OBRA � OFICINA ESCOLA
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3490; identificação de pessoa colectiva n.º 503196665;
número e data da entrada: 4473/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13297368

MARBENTO � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3872; identificação de pessoa colectiva n.º 503291862;
número e data da entrada: 4184/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601381

MONTELPE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 347/010712; identificação de pessoa colectiva
n.º 505350025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
51/010712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima com a denomi-
nação de MONTELPE �  Gestão Imobiliária, S. A., e reger-se-á
pela lei e por este contrato.

ARTIGO 2.º

Sede

1 �A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade da Beira, 79,
10.º, A, freguesia de Olivais Sul, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da administração, sem consentimento
de outros órgãos, poderá a sede ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A administração poderá deliberar a abertura e o encerramento
de sucursais e delegações, nomear mandatários comerciais e agentes,
ou qualquer outra forma de representação, onde e quando achar
conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social consiste na promoção, administração e gestão
de bens imóveis próprios ou alheios, compra e venda de prédios
rústicos e urbanos, adquiridos ou não para revenda, revenda dos ad-
quiridos para este fim e promoção ou construção de edifícios para
venda, exploração e administração de bens imóveis pertencentes à
sociedade ou a terceiros, a urbanização e a construção por conta
própria ou através de empreitada, arrendamento de bens imobiliá-
rios, assim como a realização de quaisquer operações sobre esses bens,
bem como a prestação de todo o tipo de serviços, directa ou indi-
rectamente, conexos com aquelas actividades ou acessórias do seu
objecto social.

ARTIGO 4.º

 Capital social e acções

1 � O capital social é de 50 000 euros, realizado em dinheiro, ao
momento apenas em 30 %, representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções são ao portador, convertíveis em nominativas, nos
termos legais, e representadas por títulos de 20, 50 e 200 acções.

3 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto até ao
montante representativo de metade do capital social, bem como
categorias de acções beneficiando de algum privilégio patrimonial,
as quais poderão ser remidas, quando a assembleia geral o deliberar.

ARTIGO 5.º

 Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

 Deliberações dos accionistas

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto.

2 � A cada cinco acções corresponde um voto.
3 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente

e um secretário, eleitos em assembleia, por um período de três anos,
de entre accionistas ou outras pessoas.
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4 � As convocatórias para as assembleias gerais, quando sejam
nominativas todas as acções da sociedade podem ser feitas por car-
tas registadas, enviadas com a antecedência mínima de quatro sema-
nas, para os domicílios que constam dos registos da sociedade.

5 � Por deliberação tomada por maioria simples poderá ser atri-
buída aos accionistas qualquer montante do lucro distribuível do
exercício.

6 � Sem prejuízo das matérias da competência específica da as-
sembleia geral, tal como se encontram definidas na lei, a assembleia
geral poderá, ainda, definir matérias específicas sobre as quais o con-
selho de administração não poderá deliberar, sem consulta prévia e
expressa deliberação da assembleia geral.

§ único. Para efeitos do disposto neste número, a assembleia ge-
ral deverá notificar a administração das matérias que ficam sujeitas
a consulta prévia e expressa deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

 Administração da sociedade

1 � A administração da sociedade será composta por um ou mais
membros, sendo o número de membros ímpar, no máximo de três,
podendo ser eleito um administrador-delegado.

2 � A administração será designada por um, período de três anos.
3 � As reuniões da administração poderão ser convocadas oral-

mente ou por prefixação de datas.
4 � A administração poderá delegar num ou mais administrado-

res a gestão corrente da sociedade.
5 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral de accio-

nistas, a administração não será remunerada.
6 � Qualquer administrador poderá votar por correspondência ou

fazer-se representar numa reunião por outro administrador, mediante
carta dirigida, em cada ocasião, à administração.

7 � A sociedade obriga-se pelos negócios jurídicos concluídos ou
ratificados por dois administradores, quando houver conselho de admi-
nistração ou por um administrador-delegado dentro dos limites da dele-
gação de competências.

ARTIGO 8.º

Fiscalização da sociedade

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, eleitos ou designados por um período de três anos.

ARTIGO 9.º

Ano estatutário

O ano estatutário tem início em 1 de Janeiro de cada ano, pri-
meiro ano estatutário da sociedade tem início na data de constitui-
ção da sociedade.

ARTIGO 10.º

Disposição transitória

Fica desde já nomeado administrador único o accionista António
Carlos Leal Monteiro.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15865258

PLANOMEDI � CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 366/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505428318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/010719.

Certifico que entre:
1.os Joaquim da Silva Oliveira, casado, natural da freguesia e con-

celho da Batalha, residente na Rua de São Francisco, 9, Souto de
Meio, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria, e Henrique
António Inácio Ferreira, casado, também natural da Batalha, resi-
dente em Santo Antão, concelho da Batalha, outorgaram como dois
dos três únicos administradores e em representação da sociedade
anónima Oliveiras, Participações e Investimentos, SGPS, S. A., com
sede na Rua de Miguel Bombarda, 61, 6.º, em Lisboa matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob n.º 10 959, com
o número de identificação de pessoa colectiva 504969919, com o
capital social 3 500 000 euros, com poderes para o acto, conforme
certidão comercial de que arquivo fotocópia;

2.os Artur Manuel Fernandes Borda d�Água, casado, natural da
freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, concelho de Santa-
rém, residente na Rua da Glória Barata Rodrigues 253, 3.º, B, em
Leiria, e Albertino Lopes Guapo, casado, natural da freguesia de
Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, residente na Rua Princi-
pal, na referida Albergaria dos Doze, outorgaram como gerentes e
em representação da sociedade comercial por quotas AGRUPOL �
Imobiliária, L.da, com sede na Quinta de Santo António, lote 66,
loja 1, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, com o número de
identificação de pessoa colectiva 502449470, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Leiria sob o n.º 4517, com o
capital social de 100 000 000$, com poderes para acto, conforme
acta n.º 36 da assembleia geral de 9 do corrente mês, e certidão co-
mercial, documentos que arquivo;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PLANOMEDI �
Construção e Promoção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua
de Miguel Bombarda, 61, 6.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para outro
local dentro do mesmo concelho ou limítrofe, bem como a criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas
de representação, onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda, dos adquiridos para esse fim, promoção imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, ainda que com diferente objecto social ou reguladas por leis es-
peciais, bem como fazer parte de consórcios, agrupamentos com-
plementares de empresas ou associações em participação.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 2500 euros,
pertencente à sócia Oliveiras, Participações e Investimentos, SGPS,
S. A., e outra de 2500 euros, pertencente à sócia AGRUPOL � Imo-
biliária, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, activa
ou passivamente, em juízo e fora dele, é exercida pela gerência, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
3 � Para actos de mero expediente bastará a assinatura de um

gerente.
4 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e

representação, designadamente para:
a) Aceitar, adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens e di-

reitos, imóveis ou móveis, nomeadamente veículos motorizados;
b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

outras modalidades de financiamento e realizar operações de crédito
que não sejam vedadas por lei;

c) Constituir mandatários da sociedade;
d) Negociar, desistir ou transigir em qualquer litígio ou pendência,

ainda que não tenha atingido a fase judicial.

ARTIGO 6.º

A celebração de contratos de suprimento depende de prévia deli-
beração unânime dos sócios, fixando essa deliberação as condições a
remuneração e reembolso a estabelecer nos respectivos contratos
de suprimento.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de cessão ou transmissão, total ou parcial, de quo-
tas a estranhos, é reconhecido o direito de preferência à sociedade
na sua aquisição, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo lugar.

2 � Havendo mais do que um sócio interessado na aquisição da
quota será esta dividida proporcionalmente ao valor nominal da quota
de cada um.

3 � O sócio cedente deve comunicar, por carta registada com
aviso de recepção, quer à sociedade, quer a cada um dos sócios, a sua
intenção de ceder a quota, bem como as demais condições de trans-
missão.
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4 � Se no prazo legal previsto para o consentimento da socie-
dade, a sociedade ou os sócios não manifestarem a sua intenção de
exercerem o direito de preferência, o sócio cedente é livre de ceder
a sua quota a terceiros, considerando-se ter havido o referido consen-
timento por parte da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência de qualquer dos sócios;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou arrola-

mento;
d) Se a quota tiver sido cedida não obedecendo ao preceituado no

pacto social.
2 � Salvo acordo em contrário, o valor de qualquer quota para

efeitos da sua amortização, será o consagrado por lei.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como quota

amortizada podendo, posteriormente, por deliberação dos sócios, ser
alienada a algum dos sócios ou a terceiros, nos termos do n.º 3 do
artigo 237.º do Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

Dão-se desde já poderes aos dois gerentes para procederem mesmo
ainda antes do registo da sociedade, ao levantamento do montante
correspondente ao capital social para fazer face às despesas da cons-
tituição e outras, bem como poderes para desde já, porque no âm-
bito da actividade social, procederem à compra e venda de imóveis
sediados nos concelhos de Lisboa, Loures e Leiria, bem como nou-
tros que considerem pertinentes, procedendo à realização das res-
pectivas escrituras de compra e venda e a todos os actos de registo,
bem como outorgarem os respectivos contratos promessa e, ainda,
contraírem quaisquer financiamentos, junto de entidades bancárias,
procederem à realização das respectivas hipotecas, bem como de
todos e quaisquer actos e contratos de natureza notarial ou parti-
cular, tudo nos termos e condições que melhor acharem convenientes.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280384

CEBOLINHO, RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 365/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/010719.

Certifico que entre:
1.ª Margarida Maria Laço Beneto Perry Vidal Fernandes de Al-

meida, natural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa, casada com João Carlos de Oliveira Fernandes de Almeida
sob o regime da separação de bens, residente na Rua de Vieira
Portuense, 86, 1.º, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 104538252;

2.ª Maria Teresa da Conceição Sequeira de Paiva Reis Araújo,
natural da freguesia de Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, concelho
de Elvas, casada com Pedro António Dias Reis Araújo sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Macau, 8, Paço de
Arcos, Oeiras, contribuinte fiscal n.º 178266051;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Cebolinho, Restauração, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, lote A6, loja B,
rés-do-chão, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais ou quais-
quer outras formas locais de representação, no País ou no estran-
geiro.

2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de pronto a
comer. Entrega ao domicílio. Aquisição e venda de produtos de res-
tauração, Confecção de refeições ligeiras. Venda de produtos de res-
tauração para consumo fora do estabelecimento take-away. Comer-
cialização de artigos de decoração.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Fica expressamente vedado aos gerentes, obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao. seu objecto, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

§ 1.º A cessão de quotas e a sua divisão, quer entre sócios, quer a
estranhos, seja a que título for, depende do consentimento da socie-
dade, sendo atribuído o direito de preferência na sua aquisição, aos
sócios não cedentes.

6.º

A sociedade poderá adquirir ou amortizar quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Quando se haja feito penhora ou apreensão judicial da quota
ou quotas do seu titular;

b) Por infracção do sócio ao estipulado em qualquer das disposi-
ções do pacto social.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280252

MPRO MEDICAL � MATERIAL DE PRÓTESE
PARA RECONSTRUÇÃO ORTOPÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9255/000714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504957821; inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1
e inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 9/010625 e
2 e 3/010719.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5000 euros para 55 000 euros, tendo os artigos 3.º, n.º 1 e 4.º,
n.os 2 e 4, ficado com a redacção seguinte:

3.º

1 � O capital social é de 55 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
27 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo
Jorge da Silva Rocha e Vanessa Casanovas Alves da Rocha.

2 � ...............................................................................................
3 � ...............................................................................................

4.º

1 � ...............................................................................................
2 � Para vincular a sociedade é apenas necessária a assinatura do

seu único gerente.
3 � ...............................................................................................
4 � São da competência todos os actos necessários ou conveni-

entes para a realização do objecto social que, nos termos da lei, não
dependam, imperativamente, de deliberação dos sócios.

Certifico ainda que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 2/010719.
Cessação de funções dos gerentes Paulo Jorge da Silva Rocha e

Vanessa Casanovas Alves da Rocha, por terem renunciado, em 2 de
Março de 2001.

3 � Apresentação n.º 3/010719.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Março de 2001, de

Manuel Francisco Alves da Rocha, casado, residente na Rua de
Entrecampos, 42, 3.º, direito, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13296760
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PLAQUINVER � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8891/000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 503044407; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 9; números e data das apresentações: 32 e 33/010719.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

1 � Averbamento n.º 4, apresentação n.º 32/010719.
Cessação de funções de todos os administradores Nicolas Cortillas

Garcia, Miguel Angel Perez Morales e Ignacio Perez Cordero, por
terem renunciado, em 21 de Março de 2001.

9 � Apresentação n.º 33/010719.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 21

de Março de 2001, para o quadriénio em curso de 1998-2001:
Presidente � José Llorens Torra, casado, residente em Poligono

Rio de Janeiro, Calle Pelaya, 6, 28 110 Algete, Madrid, Espanha;
Ramon Llorens Torres, solteiro, maior, residente na morada ante-
rior, e Maria Mercedes Llorens Torres, solteira, maior, residente
com os anteriores.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13280449

PT-PRIME � SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8537/991103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502840757; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 28; números e data das apresentações: 30 e 31/010719.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição das inscrições aci-
ma referidas:

24 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 30/010719.
Cessação de funções do administrador Francisco José Azevedo

Padinha, por ter renunciado, em 22 de Junho de 2001.
28 � Apresentação n.º 31/010719.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 29 de Junho de 2001, para o triénio em curso de 1999-
-2001, de Fermin Fautsch, casado, residente na Rua dos Castanheiros,
casa 120, Quinta da Marinha, Cascais.

Menção: o administrador Alfredo José Silva de Oliveira Baptista,
passou a exercer as funções de presidente.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 12828971

MEMÓRIA DISPONÍVEL � RECUPERAÇÃO E GESTÃO
DE ARQUIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 245/010611; identificação de pessoa colectiva
n.º 504888650; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/010611.

Certifico que, entre:
1.º Rui Fernando Peres do Carmo de Oliveira, natural da freguesia

de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado no regime
da comunhão geral com Sónia Alexandra Gomes Freitas dos Santos
Roquete, residente na Rua do Professor Rui Luís Gomes, 15, 6.º,
direito, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Mar-
tins, concelho de Sintra, contribuinte fiscal n.º 207013683;

2.º João Manuel Martins dos Santos Barba, natural da freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Maria
Cristina Serrano Correia Barba, no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Feliciano Castilho, lote 7, 2.º, direito, no
Penedo, concelho de Cascais, contribuinte fiscal n.º 128987987;

3.º João Manuel Marques da Silva, natural da freguesia de Santa
Isabel, concelho de Lisboa, casado com Maria Fernanda Monteiro
de Almeida, no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Almirante Campos Rodrigues, Edifício Girassol, 1.º, A, em Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 141840781;

4.º Guilherme Augusto Henriques de Carvalho Simões, natural da
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, casado no

regime da separação com Alexandra Luísa Fachada de Castro, resi-
dente na Rua de Joaquim Agostinho, 5, 1.º, esquerdo, na Costa da
Caparica, concelho de Almada, contribuinte fiscal n.º 197506437;
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 Memória Disponível � Recupe-
ração e Gestão de Arquivos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Almi-
rante Campos Rodrigues, Edifício Girassol, 1.º, A, freguesia de
Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como poderão ser criadas sucursais, agên-
cias e filiais em qualquer zona do País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
recuperação, reorganização, gestão e guarda de arquivos em
multimédia, bem como formação profissional de arquivistas e
documentalistas e profissões afins.

2 � Por deliberação da assembleia geral, a sociedade pode adqui-
rir participações sociais em sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 1250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Rui
Fernando Peres do Carmo de Oliveira, João Manuel Martins dos
Santos Barba, João Manuel Marques da Silva e Guilherme Augusto
Henriques de Carvalho Simões.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 10 000 euros, nas condições a delibe-
rar em assembleia geral.

2 � Poderá qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de
que esta careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimento.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo do sócio João Manuel Marques da Silva, desde já designado
gerente.

2 � A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em parte, é livre-
mente permitida.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nas condições legalmente estabelecidas,
amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, arresto ou

envolvida em qualquer procedimento judicial;
c) Falência, insolvência ou interdição do seu titular;
d) Quando o proprietário da quota a amortizar tenha violado as

disposições do presente social.
2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,

porém, por deliberação posterior dos sócios, ser criadas uma ou várias
quotas que perfaçam o valor da quota amortizada, destinadas a se-
rem alienadas a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com os
sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear
um de entre eles, que a todos represente na sociedade enquanto a
respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas, por qualquer dos
gerentes, por carta registada, dirigida aos sócios, com 15 dias de
antecedência.
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2 � O disposto no número anterior não prejudica a faculdade
concedida por lei de as deliberações serem tomadas por escrito, ou
de ser dispensada a convocação quando estejam presentes todos os
sócios e queiram deliberar.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada balanço terão a aplicação que
for deliberada na assembleia geral que aprovar esse balanço, rever-
tendo 5 %, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto este
não estiver preenchido ou seja necessário reintegrá-lo.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15877604

CASH CONVERTERS PORTUGAL � COMÉRCIO
DE MANUFACTURAS USADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 052/010405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504456873; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/010405.

Certifico que, entre:
1.º José Manuel de Almeida Telo, natural do Campo Grande, Lis-

boa, casado, residente na Rua de Falcão Trigoso, 107, Cobre, Cas-
cais, titular do bilhete de identidade n.º 2171610, emitido em 28 de
Janeiro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

Henrique José Chaves de Brito e Cunha, natural de Massarelos,
Porto, casado no regime da comunhão de adquiridos com Patrícia
Karrer Roquete Brito e Cunha, residente na Rua do Engenheiro
Rocha e Melo, Praia da Granja, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, titular
do bilhete de identidade n.º 968346, emitido em 15 de Janeiro de
1991, pelo  Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa,
intervindo o segundo por si e ambos na qualidade de gerentes, em
nome e em representação da sociedade comercial por quotas sob a
firma Cash Converters Portugal � Gestão e Exploração de Fran-
quias, L.da, com sede na Rua de Consiglieri Pedroso, 71, em Queluz
de Baixo, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 436,
contribuinte fiscal n.º 504077350, com o capital social de
1 000 000$;

2.º José Luís Fernandez Martinez, natural de São Sebastião da
Pedreira, Lisboa, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Sara Maria Pereira Duarte Martins, residente na Rua de Manuel
Teixeira Gomes, 21, 7.º, esquerdo, em Carnaxide, Oeiras, titular do
bilhete de identidade n.º 6999791, emitido em 7 de Abril de 1999,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cash Converters Portugal �
Comércio de Manufacturas Usadas, L.da, e a sede é na Avenida do
Engenheiro Duarte Pacheco, Empreendimento Amoreiras, torre 2,
5.º, sala 2, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e ainda criar, mudar ou extinguir, no território na-
cional ou no estrangeiro, delegações, sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação.

2.º

Actividade comercial na área da compra, venda e troca de manu-
facturas e artigos em segunda mão de várias categorias, nomeada-
mente: equipamentos eléctricos, equipamentos de audiovisual, ins-
trumentos musicais, pequenos electrodomésticos linha branca,
pequeno mobiliário, acessórios de automóvel, maquinaria, ferramentas
manuais e outras, computadores, jogos, equipamentos de habitação,
máquinas industriais ligeiras, joalharia, ornamentos pessoais, equi-
pamentos, aparelhos de desporto, acessórios de decoração, impor-
tação e ou comercialização de artigos novos das várias categorias
acima indicadas.

3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4.º

O capital social é de 1 003 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 513 000$,

pertencente à sócia Cash Converters Portugal � Gestão e Explora-
ção de Franquias, L.da, outra de 300 000$, pertencente ao sócio José
Luís Fernandez Martinez, e uma de 190 000$, pertencente ao sócio
Henrique José Chaves de Brito e Cunha.

5.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, serão admitidos supri-
mentos e exigíveis prestações suplementares de capital até ao li-
mite do capital social.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Na cessão a terceiros, o titular da quota que deseja aliená-la

deve comunicar o projecto da cessão e as cláusulas do respectivo
contrato, por carta registada, com aviso de recepção, contendo todas
as indicações que identificam a operação, nomeadamente o nome
do pretenso adquirente e o preço.

3 � Recebida a comunicação, deve a sociedade, no prazo máxi-
mo de cinco dias:

a) Comunicar a proposta do sócio cedente aos sócios, para que
estes possam, dentro do prazo de 10 dias após esta comunicação,
exercer o seu direito de preferência;

b) Se os sócios não exercerem o seu direito de preferência, pode
a sociedade, no prazo de 15 dias, se o desejar fazer, exercer o seu
direito.

4 � A escritura de cessão, notificada a sua realização, deverá
realizar-se nos 30 dias posteriores.

5 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, a cessão, após a necessária divisão da quota cedenda,
far-se-á na proporção das participações sociais dos preferentes.

6 � No caso de a sociedade ou os sócios exercerem a preferên-
cia, o preço será o que resultar do último balanço.

7 � A sociedade, exercendo a preferência, poderá usar da facul-
dade de fraccionar o pagamento do preço em seis prestações men-
sais e iguais, considerando-se prestadas as fracções do preço com a
entrega ou o seu depósito à ordem de quem de direito.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, continu-
ando com os sobrevivos e os herdeiros do falecido, que, de entre si,
nomearão, no prazo de 20 dias a contar do óbito, um que a todos
represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

8.º

Se, aos herdeiros do sócio falecido, não convier a continuação na
sociedade, a esta disso terão de dar conhecimento, no prazo de 90
dias, contados a partir do óbito, procedendo-se a um balanço espe-
cial para o efeito de se amortizar a quota pelo valor apurado, que
será pago em oito prestações trimestrais, iguais e sucessivas, com os
juros à taxa bancária passiva para o depósito a prazo de um ano.

9.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajusta-

das entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrola-

mento, falência ou insolvência ou outra providência que possibilite
a sua venda judicial, ou forem dadas em caução de obrigações que os
seus titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja au-
torizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

d) Se se verificar a violação ao disposto nos artigos 7.º e 8.º dos
estatutos.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b) e c)
do n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota, se outro
inferior não resultar do balanço especial realizado para o efeito.

3 � No caso previsto na alínea d) do n.º 1, o valor da amortiza-
ção será o que resultar do último balanço aprovado.

4 � Salvo o caso de a lei dispor imperativamente de outro modo,
a contrapartida a entregar em qualquer caso de amortização será
sempre fraccionada em seis prestações iguais, considerando-se a
amortização efectuada com a entrega da primeira ou o seu depósito
à ordem de quem de direito.

10.º

No caso de exclusão dos sócios, nos termos deste contrato e nos
termos do artigo 242.º do Código das Sociedades Comerciais, o só-
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cio excluído apenas terá direito ao valor nominal da sua quota, se
não resultar outro inferior do último balanço ou outro especialmente
efectuado para o efeito, caso em que será o adoptado.

11.º

1 � A gerência pode ser exercida por pessoas estranhas à socie-
dade.

2 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, e retribuída ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios Henrique José Chaves de Brito e Cunha e José Luís Fernandez
Martinez e do não sócio José Manuel de Almeida Telo, desde já
nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta do gerente
José Manuel de Almeida Telo e de um dos outros dois gerentes.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social,

entre os quais os necessários para vincular a sociedade em documen-
tos, actos, contratos e recibos de quitação, movimentação dos res-
pectivos dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, bem como comprometer-se
em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar, subarrendar ou tomar de
arrendamento ou subarrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condições e
prazos relativamente a quaisquer móveis, automóveis e imóveis;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais;

e) Praticar todos os actos tendentes à realização do objecto so-
cial que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assembleia
geral.

5 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada ano,
para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e contas de
exercício e deliberar sobre quaisquer outros assuntos para que tenha
sido convocada e, extraordinariamente, mediante convocação a
pedido do gerente através de cartas registadas, com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios gerentes com a antecedência mínima de 15
dias.

13.º

1 � Em caso de litígio ou conflito relativamente à interpreta-
ção, validade e aplicação do presente contrato, as partes diligenciarão
no sentido de obterem uma solução equitativa por acordo amigável.

2 � Na ausência de tal acordo amigável, esse litígio ou conflito
deverá ser dirimido por arbitragem, em conformidade com o regula-
mento do Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem Comercial de
1 de Outubro de 1987.

3 � O tribunal de arbitragem funcionará em Lisboa e será cons-
tituído por três árbitros, nomeando cada uma das partes um, sendo
o terceiro, que presidirá, escolhido por acordo dos outros dois.

4 � As decisões dos árbitros são definitivas e vinculam as partes.

Disposições transitórias

14.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
as desta escritura, registos, publicidade e outras inerentes, são da
responsabilidade da sociedade.

15.º

A gerência poderá ainda, antes do registo da sociedade na Conser-
vatória do Registo Comercial competente:

a) Adquirir quaisquer bens para a sociedade;
b) Proceder ao levantamento da totalidade do capital depositado

na instituição bancária, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, para fazer face às despesas
assumidas pela sociedade e aquelas de instalação e início de activi-
dade social.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14339790

COMFRAN � COMÉRCIO DE MANUFACTURAS
USADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 051/010405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407597; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/010405.

Certifico que, entre:
José Manuel de Almeida Telo, natural do Campo Grande, Lisboa,

casado, no regime da separação de bens, com Maria João Sá Couti-
nho Carvalhosa de Almeida Telo, residente na Rua de Falcão Trigoso,
107, Cobre, Cascais, titular do bilhete de identidade n.º 2171610,
emitido em 28 de Janeiro de 1998, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa;

Henrique José Chaves de Brito e Cunha, natural de Massarelos,
Porto, casado no regime da comunhão de adquiridos com Patrícia
Karrer Roquete Brito e Cunha, residente na Rua do Engenheiro
Rocha e Melo, Praia da Granja, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, titular
do bilhete de identidade n.º 968346, emitido em 15 de Janeiro de
1991, pelo  Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa, os
quais outorgam por si e ainda na qualidade de gerentes, em nome e
em representação da sociedade comercial por quotas sob a firma Cash
Converters Portugal � Gestão e Exploração de Franquias, L.da, com
sede na Rua de Consiglieri Pedroso, 71, em Queluz de Baixo, fregue-
sia de Barcarena, concelho de Oeiras, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 11 436, contribuinte fis-
cal n.º 504077350, com o capital social de 1 000 000$;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMFRAN � Comércio de
Manufacturas Usadas, L.da, e a sede é na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Empreendimento Amoreiras, torre 2, 5.º, sala 2,
em Lisboa, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e ainda criar, mudar ou extinguir, no território na-
cional ou no estrangeiro, delegações, sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação.

2.º

Actividade principal: actividade comercial na área da compra,
venda e troca de manufacturas e artigos em segunda mão de várias
categorias, nomeadamente: equipamentos eléctricos, equipamentos
de audiovisual, instrumentos musicais, pequenos electrodomésticos
linha branca, pequeno mobiliário, acessórios de automóvel, maqui-
naria, ferramentas manuais e outras, computadores, jogos, equipa-
mentos de habitação, máquinas industriais ligeiras, joalharia, orna-
mentos pessoais, equipamentos, aparelhos de desporto, acessórios
de decoração. Actividade secundária: importação e ou comercializa-
ção de artigos novos das várias categorias supra-indicadas.

3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4.º

O capital social é de 1 003 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 900 000$,
pertencente à sócia Cash Converters Portugal � Gestão e Explora-
ção de Franquias, L.da, outra de 79 000$, pertencente ao sócio José
Manuel de Almeida Telo, e uma de 24 000$, pertencente ao sócio
Henrique José Chaves de Brito e Cunha.

5.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, serão admitidos supri-
mentos e exigíveis prestações suplementares de capital até ao li-
mite do capital social.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios.
2 � Na cessão a terceiros, o titular da quota que deseja aliená-la

deve comunicar o projecto da cessão e as cláusulas do respectivo
contrato, por carta registada, com aviso de recepção, contendo todas
as indicações que identificam a operação, nomeadamente o nome
do pretenso adquirente e o preço.
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3 � Recebida a comunicação, deve a sociedade, no prazo má-
ximo de cinco dias:

a) Comunicar a proposta do sócio cedente aos sócios, para que
estes possam, dentro do prazo de 10 dias após esta comunicação,
exercer o seu direito de preferência;

b) Se os sócios não exercerem o seu direito de preferência, pode
a sociedade, no prazo de 15 dias, se o desejar fazer, exercer o seu
direito.

4 � A escritura de cessão, notificada a sua realização, deverá
realizar-se nos 30 dias posteriores.

5 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, a cessão, após a necessária divisão da quota cedenda,
far-se-á na proporção das participações sociais dos preferentes.

6 � No caso de a sociedade ou os sócios exercerem a preferên-
cia, o preço será o que resultar do último balanço.

7 � A sociedade, exercendo a preferência, poderá usar da facul-
dade de fraccionar o pagamento do preço em seis prestações men-
sais e iguais, considerando-se prestadas as fracções do preço com a
entrega ou o seu depósito à ordem de quem de direito.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com os sobrevivos e os herdeiros do falecido, que, de entre
si, nomearão, no prazo de 20 dias a contar do óbito, um que a todos
represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

8.º

Se, aos herdeiros do sócio falecido, não convier a continuação na
sociedade, a esta disso terão de dar conhecimento, no prazo de 90
dias, contados a partir do óbito, procedendo-se a um balanço espe-
cial para o efeito de se amortizar a quota pelo valor apurado, que
será pago em oito prestações trimestrais, iguais e sucessivas, com os
juros à taxa bancária passiva para o depósito a prazo de um ano.

9.º

1 � É permitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo entre a sociedade e o sócio, nas condições ajusta-

das entre si;
b) Se estas forem objecto de penhor, arresto, penhora, arrola-

mento, falência ou insolvência ou outra providência que possibilite
a sua venda judicial, ou forem dadas em caução de obrigações que os
seus titulares assumam sem que a prestação de tal garantia seja au-
torizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio do seu titular, se não forem adjudicadas a
este;

d) Se se verificar a violação ao disposto nos artigos 7.º e 8.º dos
estatutos.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b) e c)
do n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota se outro
inferior não resultar do balanço especial realizado para o efeito.

3 � No caso previsto na alínea d) do n.º 1, o valor da amortiza-
ção será o que resultar do último balanço aprovado.

4 � Salvo o caso de a lei dispor imperativamente de outro modo,
a contrapartida a entregar em qualquer caso de amortização será
sempre fraccionada em seis prestações iguais, considerando-se a
amortização efectuada com a entrega da primeira ou o seu depósito
à ordem de quem de direito.

10.º

No caso de exclusão dos sócios, nos termos deste contrato e nos
termos do artigo 242.º do Código das Sociedades Comerciais, o só-
cio excluído apenas terá direito ao valor nominal da sua quota, se
não resultar outro inferior do último balanço ou outro especialmen-
te efectuado para o efeito, caso em que será o adoptado.

11.º

1 � A gerência pode ser exercida por pessoas estranhas à socie-
dade.

2 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, e retribuída ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
sócios José Manuel de Almeida Telo e Henrique José Chaves de Brito
e Cunha, desde já nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de ambos os
gerentes.

4 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais de administração social,

entre os quais os necessários para vincular a sociedade em documen-
tos, actos, contratos e recibos de quitação, movimentação dos res-
pectivos dinheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, bem como comprometer-se
em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar, subarrendar ou tomar de
arrendamento ou subarrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condições e
prazos relativamente a quaisquer móveis, automóveis e imóveis;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais;

e) Praticar todos os actos tendentes à realização do objecto so-
cial que a lei ou os presentes estatutos não reservem à assembleia
geral.

5 � A sociedade pode constituir mandatários nos termos e para
os efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

12.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada ano,
para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e contas de
exercício e deliberar sobre quaisquer outros assuntos para que tenha
sido convocada e, extraordinariamente, mediante convocação a
pedido do gerente através de cartas registadas, com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios gerentes com a antecedência mínima de 15
dias.

13.º

1 � Em caso de litígio ou conflito relativamente à interpreta-
ção, validade e aplicação do presente contrato, as partes diligenciarão
no sentido de obterem uma solução equitativa por acordo amigável.

2 � Na ausência de tal acordo amigável, esse litígio ou conflito
deverá ser dirimido por arbitragem, em conformidade com o regula-
mento do Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem Comercial de
1 de Outubro de 1987.

3 � O tribunal de arbitragem funcionará em Lisboa e será cons-
tituído por três árbitros, nomeando cada uma das partes um, sendo
o terceiro, que presidirá, escolhido por acordo dos outros dois.

4 � As decisões dos árbitros são definitivas e vinculam as partes.

Disposições transitórias

14.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designadamente
as desta escritura, registos, publicidade e outras inerentes, são da
responsabilidade da sociedade.

15.º

A gerência poderá ainda, antes do registo da sociedade na Conser-
vatória do Registo Comercial competente:

a) Adquirir quaisquer bens para a sociedade;
b) Proceder ao levantamento da totalidade do capital depositado

na instituição bancária, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, para fazer face às despesas
assumidas pela sociedade e aquelas de instalação e início de activida-
de social.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 14339781

MERCAMAX � CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8972/000403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504889605; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 40 e 44/010726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 40/010726.
Cessação de funções dos gerentes José Octávio Correia Cardoso,

Carlos Maria Delgado Godinho, Fernando Manuel Craveiro Coelho
e Luís Filipe Mendes Barros, por destituição, em 30 de Março de
2001.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º
e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Américo Durão, 16-B,
1.º, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

3 � (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de igual valor
nominal de 12 500 euros cada uma, pertencentes, respectivamente,
ao Dr. João Manuel de Assis Rodrigues de Bragança Barroso e à
CAIXAPLUS � Contabilidade e Gestão, L.da

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um, dois ou
três gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A remuneração da gerência, quando exista, poderá consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura isola-
da de qualquer dos seus gerentes.

4 � Os gerentes podem-se fazer representar por outros gerentes
nas reuniões da gerência através de mandato escrito para o efeito
emitido nos legais termos.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16327055

MARAVEDI � PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1492/900309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502304952; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 52 e 53/010713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

7 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 52/010713.
Cessação de funções do fiscal único efectivo, A. P. Malheiro

Veloso & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
por ter renunciado em 20 de Julho de 2000.

8 � Apresentação n.º 53/010713.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 20 de Julho de 2000,

para o quadriénio em curso de 1999-2002:
A. Gonçalves Monteiro & Associados � Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede na Avenida de Óscar Monteiro Tor-
res, 18, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 15872513

CRITERIUM, SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1522/900817; identificação de pessoa colectiva
n.º 502400935; inscrição n.º 33; número e data da apresentação:
6/010723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço e redenominação do capital de 400 000 000$ para 4 000 000
de euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao
artigo 6.º, n.os 1 e 3, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000 de euros, dividido em 400 000 acções do valor nominal
de 10 euros cada.

3 � As acções serão nominativas ou escriturais, podendo ser
convertidas em ao portador se houver uma deliberação favorável da
assembleia geral tomada por maioria de 75 % dos votos.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 13295500

M. M. MAIS MÚSICA PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5068/960229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503593133; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
4/010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço e redenominação do capital de 705 000$ para 5000 euros e
foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das duas quotas seguintes: uma no valor
de 2517,73 euros, pertencente à sócia Marta Cristina Cardoso Pin-
to Ferreira, e outra quota do valor nominal de 2482,27 euros, per-
tencente ao sócio José Pedro Amaro dos Santos Reis.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao triplo do capital social.

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 16988396

PORTUCEL � EMPRESA DE CELULOSE E PAPEL
DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 210/910109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500069158, inscrição n.º 35 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 27; números e datas das apresentações: 33/010628 e 37/
010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

35 � Apresentação n.º 33/010628.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Maio de

2001, para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração: presidente � Jorge Armindo de Car-

valho Teixeira, residente na Rua de Carlos de Oliveira, 8, 8.º, apar-
tamento 29, Lisboa; Mário Augusto Nunes Baptista, Luís Armando
Catarino da Costa, Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho,
António Cândido Gonçalves Barradas, Manuel Maria Pimenta Gil
Mata, casado, residente na Quinta da Torre do Fato, lote 10, torre
A, 10.º, B, Lisboa, e José António Melo Pinto Ribeiro;

Fiscal único: efectivo � Alves da Cunha, A. Dias & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Américo Durão, 6, 8.º, esquerdo, Lisboa; suplente � Vítor João
Amaral Vergamota, revisor oficial de contas.

27 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 37/010629.
Recondução do secretário da sociedade, por deliberação de 8 de

Junho de 2001, para o triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13143310

CONTAS CONSIGO � CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 364/010719; identificação de pessoa colectiva
n.º 505668602; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010719.

Certifico que, por João Carlos Fernandes Cavaco, contribuinte
fiscal n.º 153594616, natural de Moçambique, casado com Maria
Filomena dos Santos Silva, no regime da separação de bens, residen-
te na Rua de Ana de Castro Osório, 5, 5.º, C, em Carnide, Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 8365571, de 12 de Março de 2001,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, foi consti-
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tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Contas Consigo � Contabilidade
e Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Visconde
de Seabra, 4, 5.º, direito, na freguesia de Alvalade, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares  e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299514

PINTO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500916659;
número e data da entrada: 4391/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14104571

MANUEL PEREIRA DA GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 710; identificação de pessoa colectiva n.º 500525951;
número e data da entrada: 4242/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 08446458

CUSTOSIL-DOIS � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7673; identificação de pessoa colectiva n.º 504288962;
número e data da entrada: 4245/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327136

CRUZ LIMEDE � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 74; identificação de pessoa colectiva n.º 502064439; nú-
mero e data da entrada: 4276/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327080

CORREIA LEAL � ENGENHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 194; identificação de pessoa colectiva n.º 502489065;
número e data da entrada: 4204/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327071

CLÍNICA DENTÁRIA D. CARLOS I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 90; identificação de pessoa colectiva n.º 502057904; nú-
mero e data da entrada: 4469/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327144

PINHEIRO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 100; identificação de pessoa colectiva n.º 500509530;
número e data da entrada: 4172/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13481126



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(35)

MANUEL REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 419; identificação de pessoa colectiva n.º 500475032;
número e data da entrada: 5021/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12272833

COMERCIAL DE CARNIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 220; identificação de pessoa colectiva n.º 500525935;
número e data da entrada: 4643/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982479

MARTINHO, MORGADO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500493715;
número e data da entrada: 4533/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13714287

MATEUS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 735; identificação de pessoa colectiva n.º 500509301;
número e data da entrada: 4646/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982460

M. BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 966; identificação de pessoa colectiva n.º 500376247;
número e data da entrada: 4267/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601373

PLANITUR, PLANEAMENTOS E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500219311;
número e data da entrada: 4135/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12058610

PASTELARIA TAMOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 734; identificação de pessoa colectiva n.º 500212732;
número e data da entrada: 4213/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15761410

CONFEITARIA SÃO ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 225; identificação de pessoa colectiva n.º 500308914;
número e data da entrada: 4665/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15874176

PRESENÇA DE ESTILO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MÓVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500618712;
número e data da entrada: 4115/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14944081

COPO A COPO � COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 702; identificação de pessoa colectiva n.º 501353135;
número e data da entrada: 4133/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12058629

MARIA L. MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 559; identificação de pessoa colectiva n.º 501519068;
número e data da entrada: 4608/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982444
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MISTER MINIT SERVICES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5833/961230; identificação de pessoa colectiva
n.º 980101158; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
23/010723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

2 � Apresentação n.º 23/010723.
A sociedade alterou a firma para Minit Spain, S. A.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281062

PUBLICAÇÕES DOM QUIXOTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 890/650615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500257485; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
24/010814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

16 � Apresentação n.º 24/010814.
Deliberação de redução do capital, para cobertura de prejuízos, em

27 de Julho de 2001.
Montante da redução: 653 907 128$.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 16317327

MARIA RAIMUNDO � COMÉRCIO
DE MARROQUINARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 368/010720; identificação de pessoa colectiva
n.º 505617110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/010720.

Certifico que, por Maria do Rosário Rosa Raimundo, contribuinte
fiscal n.º 179639900, natural da freguesia de Pena, concelho de
Lisboa, solteira, maior, residente na Rua dos Álamos, lote 23, 1.º,
A, Costa da Guia, Cascais, portadora do passaporte D697817, emi-
tido em 13 de Novembro de 1991, pelo Governo Civil de Faro, 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 Maria Raimundo � Comércio de
Marroquinaria, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Cidade de
Bolama, Olivais Shopping Center, lote 23, loja 126, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, ficando
desde já nomeada gerente a sócia.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13299549

COMENDO RÁPIDO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 757; identificação de pessoa colectiva n.º 501368876;
número e data da entrada: 4130/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12058645

CORMAFEX � CONSTRUTORA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 243; identificação de pessoa colectiva n.º 500076863;
número e data da entrada: 4286/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327098

MOINHOS ESPINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 305; identificação de pessoa colectiva n.º 500513856;
número e data da entrada: 4175/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13481118

COPILOR � CONSTRUÇÕES PINTO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8889; identificação de pessoa colectiva n.º 504897934;
número e data da entrada: 5025/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 07748434

MING TA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7457; identificação de pessoa colectiva n.º 504229648;
número e data da entrada: 4139/010625.
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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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 14346303

MEIA-DESFEITA � PRONTO-A-COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2098; identificação de pessoa colectiva n.º 502869844;
número e data da entrada: 4347/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16327101

QUASEBAR � CAFETARIA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 895; identificação de pessoa colectiva n.º 502608420;
número e data da entrada: 5027/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12272850

CARLMAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8869; identificação de pessoa colectiva n.º 504272900;
número e data da entrada: 4400/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982827

PERISCO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8832; identificação de pessoa colectiva n.º 504803069;
número e data da entrada: 4536/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982835

CRISLIL � CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO
IMOBILIÁRIA DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8786; identificação de pessoa colectiva n.º 504691147;
número e data da entrada: 4087/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982843

MEIO URBANUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8411; identificação de pessoa colectiva n.º 504501488;
número e data da entrada: 4129/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982851

CONSTRUÇÕES JOSÉ FERNANDES & JOAQUIM
DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7475; identificação de pessoa colectiva n.º 504229354;
número e data da entrada: 4163/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 13222333

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE SOFIA TAVARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7450; identificação de pessoa colectiva n.º 504228323;
número e data da entrada: 4118/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601500

PARAREDE � SERVIÇOS FINANCEIROS
E ADMINISTRATIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4915/940725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503242926; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 18 e 19/010723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o texto que se
segue é transcrição da inscrição acima referida:

9 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 18/010723.
Cessação de funções dos administradores Edgar de Figueiredo Fer-

nandes Secca e Manuel Pedro Luís Sobral, por terem renunciado em
27 de Abril de 2001.

13 � Apresentação n.º 19/010723.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 17 de Julho de 2001, para o triénio em curso de 1999-
-2001:

Pedro Manuel Moutinho Girão de Oliveira, casado, residente na
Rua do Poeta Bocage, 12, 5.º, direito, Lisboa, e Licínio de Jesus
Agostinho, casado, residente na Avenida de D. João II, lote 13-M,
1.º, Rio de Mouro.

Menção: o administrador João Nuno de Oliveira Jorge Palma
passou a exercer o cargo de presidente.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 13281046
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MINIMUNDO � ORGANIZAÇÃO DE ACTIVIDADES
LÚDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6713; identificação de pessoa colectiva n.º 504030302;
número e data da entrada: 4226/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12631787

PSICOLIS � SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6798; identificação de pessoa colectiva n.º 504066994;
número e data da entrada: 4452/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982878

PORTA CELULAR � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6327; identificação de pessoa colectiva n.º 503924547;
número e data da entrada: 4704/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982860

CLINISERVE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6927; identificação de pessoa colectiva n.º 504085050;
números e data das entradas: 4521 e 24/010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 12601993

PASTELARIA CONDE BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 064; identificação de pessoa colectiva n.º 500393702;
número e data da entrada: 4678/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982983

MÁRIO MARQUES DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 593; identificação de pessoa colectiva n.º 500183970;
número e data da entrada: 4186/010625.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 15875881

POMODORO � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 918; identificação de pessoa colectiva n.º 501292390;
número e data da entrada: 4629/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16982991

CARLOS GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 384; identificação de pessoa colectiva n.º 501515690;
número e data da entrada: 4644/010626.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 16983009

VILA FRANCA DE XIRA

JAVESTEL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 645/730103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148813; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 9, 10 e 11/001124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Maria João Copa de Carva-
lho Mascarenhas, por renúncia, em 13 de Novembro de 2000;

2.º Aumentou o seu capital em 2410$, realizado em dinheiro,
redenominou e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º (denominação), 3.º, 4.º e 5.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JAVESTEL � Comércio de Vestuá-
rio, L.da, e tem a sua sede na Rua de Palha Blanco, 66, freguesia e
concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade compete aos sócios, já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a inter-
venção de um gerente.

Declararam ainda as terceira e quarta outorgantes, sob sua inteira
responsabilidade, que o dinheiro do aumento já deu entrada na caixa
social e que não são obrigadas pela lei ou pelo contrato à realização
de outras entradas.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 13850733

CIMIANTO � SOCIEDADE TÉCNICA DE HIDRÁULICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2049/900525; identificação de pessoa colectiva
n.º 500508542; inscrição n.º 37; número e data da apresentação:
3/20010626.

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

Facto: nomeação dos órgãos de administração e fiscalização:
Conselho de administração: presidente � Manuel Custódio de

Oliveira; vogais � Joaquim Martins Ferreira do Amaral e Vítor
Manuel Fernandes Costa, casado, residente na Rua do Dr. Miguel
Bombarda, 257, 5.º, direito, Vila Franca de Xira;

Órgão de fiscalização: fiscal único efectivo � António Dias e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas
Amoreiras, torre 1, 7.º, Lisboa, representada por António Marques
Dias, casado, residente na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquer-
do, Lisboa, revisor oficial de contas; suplente � João Luís Falua
Costa da Silva, casado, residente na Estrada da Luz, 66, 7.º, esquerdo,
Lisboa, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.
Data da deliberação: 29 de Março de 2001.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 13526200

PORTALEGRE

ELVAS

SILVA & RUIVO � SERVIÇOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1230/
010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010913.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre os indivíduos a seguir indicados:

1.º Joaquim António Freitas Gomes da Silva, contribuinte fiscal
n.º 166649988, natural da freguesia do Campo Grande, concelho de
Lisboa, e mulher, Ana Maria de Carvalho Palma Ruivo, contribuin-
te fiscal n.º 153013826, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, casados no regime da comunhão ge-
ral, residentes na Herdade da Aroeira, Rua dos Pinheiros, lote 94,
1.º, direito, Charneca da Caparica, Almada, titulares dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 6534983 e 6243165, ambos emi-
tidos em 8 de Maio de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, portadores das cédulas profissionais, respectivamente,
n.os 32009 e 32304, ambas emitidas pela Secção Regional do Sul da
Ordem dos Médicos;

2.º Vasco Manuel Sousa Borges dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 170787176, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua do Professor
Moisés Amzalak, 16, 3.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de
identidade n.º 5333518, emitido em 31 de Outubro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva & Ruivo � Serviços Médico-
-Cirúrgicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Lourenço, 14-E,
1.º, em Elvas, freguesia de Salvador e Santo Ildefonso, concelho de
Elvas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médico-
-cirúrgicos e comercialização de artigos médico-cirúrgicos e de len-
tes de contacto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas,
sendo duas iguais do valor nominal de 2450 euros cada uma, titula-
das uma por cada um dos sócios Joaquim António Freitas Gomes da
Silva e Ana Maria de Carvalho Palma Ruivo, e outra do valor no-
minal de 100 euros, titulada pelo sócio Vasco Manuel Sousa Borges
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim Antó-
nio Freitas Gomes da Silva e Ana Maria de Carvalho Palma Ruivo.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869407

GAVIÃO

ILEX AGRO-POLVORÃO � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 75/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505280574; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010829.

Certifico que, por ILEX � Gestão Integrada de Bens Imobiliá-
rios, L.da, com sede na Quinta da Margalha, Gavião, 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 Ilex Agro-Polvorão � Explora-
ção Agrícola, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Margalha, freguesia
e concelho de Gavião.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária e silvi-
cultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única ILEX � Gestão Integrada de Bens
Imobiliários, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a Rui
Maria Guedes Patrício Pereira Coutinho, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme a sócia única decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Cristina Marques
da Cruz Manso. 08304874

ILEX AGRO-MARGALHA, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 74/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505280590; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010829.

Certifico que, por ILEX � Gestão Integrada de Bens Imobiliá-
rios, L.da, com sede na Quinta da Margalha, Gavião, 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 Ilex Agro-Margalha � Explora-
ção Agrícola, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Margalha, freguesia
e concelho de Gavião.

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 exploração agro-pecuária e silvi-
cultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única ILEX � Gestão Integrada de Bens
Imobiliários, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem a Rui
Maria Guedes Patrício Pereira Coutinho, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme a sócia única decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

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.

Conferida, está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Maria Cristina Marques
da Cruz Manso. 08304866

PORTO

BAIÃO

MANUEL AZEVEDO & RICARDO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 419/
010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010911.

Certifico que, entre Manuel Fernando Soares de Azevedo, casado
com Aida Rosa da Silva no regime da comunhão de adquiridos, e
Ricardo Jorge Azeredo, casado com Helena Augusta da Silva, no
regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Azevedo & Ricardo Jorge,
L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Tapados de Valadares, da fre-
guesia de Valadares, concelho de Baião.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social em território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas; pro-
moção e imobiliários, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 5000 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 ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
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f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Conferi e está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, Rui Mário Ribeiro Ramalho. 11083751

LADRIOVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 420/
010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010918.

Certifico que, entre António Pereira Pinto, casado com Elsa Maria
Almeida Ribeiro, no regime da comunhão de adquiridos, e Valter
António Pereira Pinto, casado com Ana da Conceição Pinto, no
regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LADRIOVIL � Sociedade de Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Tapadas, freguesia de Ovil, con-
celho de Baião, e durará por tempo indeterminado, a partir desta data.

Por simples deliberação da gerência, podem ser criadas sucursais,
agências, filiais e outras formas de representação social, quando e
onde for considerado necessário ou conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: a construção de edifícios para ven-
da e por conta de outrem; compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Antó-
nio Pereira Pinto e Valter António Pereira Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficará a
cargo de ambos os sócios António Pereira Pinto e Valter António
Pereira Pinto, desde já nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme vier a ser deliberado.

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

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios,
ficando desde já autorizadas as divisões necessárias para esse efeito,
mas a cessão de quotas a estranhos fica dependente do consenti-
mento da sociedade, tendo, neste caso, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo lugar, direito de preferência.

2 � No caso de ser usado o direito de preferência, o preço da
cessão será o que resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o titular;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma ju-
dicialmente apreendida.

2 � O preço da amortização será o que for fixado pela assem-
bleia geral, que nunca poderá ser inferior ao respectivo valor nomi-
nal, e será pago em 12 prestações mensais, no prazo de um ano
após a sua fixação.

3 � A sociedade poderá optar, em vez da amortização, por ad-
quirir a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

4 � A deliberação da amortização deverá ser tomada no prazo de
três meses a contar do conhecimento do facto que lhe dá causa.

ARTIGO 7.º

Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante global de
10 000 euros, na proporção das suas quotas.

Conferi e está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, em substituição
legal, Rui Mário Ribeiro Ramalho. 11083778

FELGUEIRAS

RUDINELI � COMÉRCIO DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2305/010807; inscrição n.º 1; data da apresentação: 070801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUDINELI � Comércio de Calçado,
Unipessoal, L.da, com a sede no lugar de Talhos, lote 12, da fregue-
sia de Margaride, do concelho de Felgueiras, e durará por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo defi-
nitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, constituindo um única quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio António Hernâni Moreira de Freitas Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem,
fica desde já prevista a possibilidade de o sócio único realizar pres-
tações suplementares de capital até ao décuplo do capital social, nas
condições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de in-
teresse económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação nou-
tras sociedades do tipo unipessoal por quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único António Hernâni
Moreira de Freitas Ferreira, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, .

§ 1.º O sócio único pode designar gerentes ou procuradores.
§ 2.º Fica desde já designada procuradora, com poderes para assi-

nar cheques, letras documentos administrativos e representar a so-
ciedade em negócios, Maria Manuela da Costa Lima Ferreira, con-
tribuinte fiscal n.º 161814808, titular do bilhete de identidade
n.º 7859634, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Por-
to, em 1 de Junho de 2001.

§ 3.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
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venção ou assinatura do gerente designado António Hernâni Mo-
reira de Freitas Ferreira, ou, em substituição deste, da procuradora
designada Maria Manuela da Costa Lima Ferreira, com os poderes
que lhe são conferidos no presente documento.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

ARTIGO 8.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial, esta será feita de acordo e com as consequências previstas
no artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Devem ser consignadas  em acta as decisões do sócio único, rela-
tivas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 15042022

RICHARDSON & RICHARDSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2268/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
39/180701.

Certifico que, entre Martin Gordon Richardson e mulher, Elisabe-
te Marques Ribeiro Richardson, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Richardson & Richardson, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Bouça, freguesia de Idães, Barrosas, con-
celho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de vestuário, acessórios de vestuário e calçado. Agente
de comércio por grosso dos referidos produtos.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, no-
meadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 15040321

LUÍS CARLOS FERREIRA PEREIRA � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2314/010810; inscrição n.º 1; data da apresentação: 100801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Carlos Ferreira Pereira � Socie-
dade Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Igreja, freguesia de Laga-
res, concelho de Felgueiras.

3.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único Luís Carlos Fer-
reira Pereira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A sociedade terá um ou mais gerentes, com ou sem remuneração,
conforme decisão do sócio único, o qual fica, desde já, designado
gerente.

§ único. A sociedade pode constituir mandatário mediante a ou-
torga de procuração adequada para o efeito.

6.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera ges-
tão devem ser registadas em carta por ele assinada.

7.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social, observando a forma
legalmente prescrita, devendo, contudo, observar sempre a forma
escrita.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317710

PEVIMOC � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2269/010718; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
40/180701.

Certifico que, entre Maria da Graça Soares Bica, solteira, maior,
Francisca Laurentina Sousa Bica, solteira, menor, e Joaquim José



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(43)

Sousa Bica, solteiro, menor, 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 PEVIMOC � Representações,
L.da, e tem a sua sede no lugar do Curral, 36, freguesia de Margaride,
do concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação, representações de produtos alimentares, bebidas alcoó-
licas e não alcoólicas, calçado, acessórios e matéria-prima para cal-
çado, peles e couros, automóveis, suas peças e acessórios, mobiliá-
rio e todo o tipo de artigos de decoração.

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 três quotas, uma do valor nominal de 4500 euros,
pertencente à sócia Maria da Graça Soares Bica, e outras duas iguais
do valor nominal de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a Maria Aurora Ribeiro de Sousa, ora primeira outorgante,
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.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 15040330

JESSILU CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2309/010808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/080801.

Certifico que, entre Rui César Sousa Magalhães e Lúcia Carvalho
Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jessilu Calçado, L.da, fica com sede no
lugar de Cimo de Vila, freguesia de Pedreira, deste concelho de
Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início desde o dia do registo definitivo deste contrato de constitui-
ção.

§ único. A gerência poderá deliberar deslocar a sua sede para ou-
tro local, dentro do mesmo concelho de Felgueiras ou para locali-
dade de outro concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar, no
território nacional ou no estrangeiro, qualquer espécie de represen-
tação social, nomeadamente sucursais, agências ou delegações.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Rui César Sousa Ma-
galhães, e outra igualmente do valor nominal de 2500 euros, per-
tencente à sócia Lúcia Carvalho Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência social será exercida por ambos os sócios, os quais fi-
cam desde já nomeados gerentes, dispensados de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular
em documentos, actos e contratos de qualquer natureza, é necessá-
ria a assinatura de qualquer dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício o justifiquem,
poderá exigir dos sócios prestações suplementares de capital até ao
montante global máximo de 250 000 euros o valor do capital na
proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios, sendo necessário
o consentimento da sociedade quando feita a estranhos.

§ único. Os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo,
têm preferência na cessão de quotas a terceiros.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio quando:
a) A quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento, arre-

matação, adjudicação, venda ou apreensão judicial, administrativa
ou fiscal, ou em qualquer situação em que possa ser transmitida
coercivamente a favor de terceiros;

b) O respectivo titular for declarado interdito, inabilitado, falido
ou insolvente;

c) Seja destituído da gerência com justa causa; e
d) Proceda à cessão ou oneração da quota sem observância das

regras estabelecidas neste pacto.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317656

CORTAUTO � INDÚSTRIA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2326/010817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/170801.

Certifico que, entre José da Costa Martins e José Alfredo Martins
Barros Lima, 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 CORTAUTO � Indústria de
Cortantes, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial Lameiro Morto,
freguesia de Friande, concelho de Felgueiras.

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 fabricação de moldes e
cortantes.

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
6000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente ao sócio José da Costa Martins, e outra do valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio José Alfredo Martins
Barros Lima.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

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

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.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 15040534

ALCIDES RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2242/010706; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/060701.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alcides Ribeiro, Unipessoal, L.da, com
a sede no lugar de Três Cancelas, da freguesia de Lagares, do conce-
lho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se o
seu início desde o dia do registo definitivo deste contrato de cons-
tituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto fabricação de calçado, sob a forma
de prestação de serviços de costura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, constituindo um única quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio Manuel Alcides Monteiro da Silva Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem,
fica desde já prevista a possibilidade de o sócio único realizar pres-
tações suplementares de capital até ao décuplo do capital social, nas
condições que forem deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de in-
teresse económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação nou-
tras sociedades do tipo unipessoal por quotas.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único Manuel Alcides
Monteiro da Silva Ribeiro, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, .

§ 1.º O sócio único pode designar gerentes ou procuradores.

§ 2.º Fica desde já designada procuradora, com poderes para assi-
nar cheques, letras documentos administrativos e representar a so-
ciedade em negócios, Isolina Maria Moreira de Freitas Ferreira,
contribuinte fiscal n.º 130145963, titular do bilhete de identidade
n.º 7047482, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto,
em 29 de Outubro de 1999.

§ 3.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura do gerente designado Manuel Alcides Monteiro
da Silva Ribeiro, ou, em substituição deste, da procuradora designada
Isolina Maria Moreira de Freitas Ferreira, com os poderes que lhe
são conferidos no presente documento.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à pros-
secução do objecto social.

ARTIGO 8.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial, esta será feita de acordo e com as consequências previstas
no artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Devem ser consignadas  em acta as decisões do sócio único, rela-
tivas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 15040526

TÁXIS CENTRAIS DE FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 126/
681002; identificação de pessoa colectiva n.º 500561893; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/160801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, com
redenominação em euros, e foi alterado parcialmente o contrato
social quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma ao sócio Joaquim da Cunha Teixeira e
outra ao sócio Amarílio Fernando Teixeira da Silva.

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317923

FÁBRICA DE PÃO-DE-LÓ. JORGE RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2322/010814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/140801.

Certifico que, entre Fernando Jorge Cibrão Ribeiro e Cristina Maria
Soares Teixeira, 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 Fábrica de Pão-de-Ló. Jorge
Ribeiro, L.da, com sede na Rua de Francisco Sarmento Pimentel,
freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para localidade de concelho li-
mítrofe.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto  a fabricação de pão-de-ló e doces
regionais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Jorge Cibrão Ri-
beiro e Cristina Maria Soares Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares em
numerário até ao décuplo do capital social, nas condições delibera-
das em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um só gerente.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317877

CONSTRUÇÕES � J. M. P. & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2323/010816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/160801

Certifico que, entre João Moreira Pinto e Deolinda de Almeida
Gomes, 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 Construções � J. M. P. & Al-
meida, L.da, fica com sede no lugar de Pedras Altas, freguesia de
Torrados, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indeter-
minado, contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo
deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros e está representado por duas quotas, uma do valor no-
minal de 5250 euros, pertencente ao sócio João Moreira Pinto, e
outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia Deolinda
de Almeida Gomes.

2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 75 000 euros, podendo os sócios fazer à sociedade os supri-
mentos de que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João Moreira
Pinto, desde já nomeado gerente, podendo ainda ser nomeados ou-
tros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura daquele gerente.

3 � Nos poderes da competência da gerência incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15
dias.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317931

SOCIEDADE DE PINTURAS E DECORAÇÃO
DE JOSÉ MACEDO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2324/010816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/160801.

Certifico que, entre José Macedo de Carvalho e Olinda Teixeira
de Sousa Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Pinturas e Decoração de
José Macedo de Carvalho, L.da, e fica com sede na Avenida da Re-
pública, da freguesia de Vila Cova da Lixa, deste concelho de
Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pinturas, decoração e restauro de
móveis e imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 3500 euros,
pertencente ao sócio José Macedo de Carvalho, e outra do valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Olinda Teixeira de Sousa
Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios José
Macedo de Carvalho e Olinda Teixeira de Sousa Carvalho, que desde
já são nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens  móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos, podendo ainda confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15
dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até ao
montante de 50 000 euros, podendo ainda os sócios fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317940

SOFIA COSTA � CORTE E COSTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2325/010816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
26/160801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sofia Costa � Corte e Costura,
Unipessoal, L.da, fica com sede no lugar do Souto, freguesia de
Revinhade, concelho de Felgueiras, e durará por tempo indetermi-
nado, contando-se o seu início desde o dias, do registo definitivo
deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a fabricação, corte e costura de
calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7000
euros, constituindo uma única quota pertencente à sócia Ana Sofia
Monteiro da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objec-
tivo diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos
complementares de empresas ou em agrupamentos europeus de in-
teresse económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação nou-
tras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de a sócia única estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de
7000 euros.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pela sócia única Ana Sofia Mon-
teiro da Costa, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

§ 1.º Pode a sócia única designar gerentes, nos termos do
artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em
documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a inter-
venção ou assinatura do gerente designado.

§ 3.º Fica a sócia única autorizada a negociar com a própria so-
ciedade em todos os seus actos e contratos estritamente necessários
à prossecução do objecto social.

ARTIGO 7.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão total ou parcial de quotas, mas no caso de
cessão parcial, esta será feita de acordo e com as consequências pre-
vistas no artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Devem ser designadas em acta as decisões da sócia única, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
rações em assembleia geral.

Disposição transitória

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levanta-
mentos por conta do capital depositado e levantamentos sem qual-
quer limite destinados ao pagamento de despesas com a constituição
e registo da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisi-
ção de bens necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 19.º
e 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam corres-
pondentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo
deste artigo 9.º, ficando a gerência autorizada desde agora a celebrar
quaisquer negócios relativos à aquisição e à alienação onerosa de bens
para os fins compreendidos no objectivo da sociedade.

Mais declarou que não é sócia de nenhuma outra sociedade
unipessoal.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317958

ANTÓNIO CARVALHO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 874/
910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502480378; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/160801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 2750 euros,
pertencente ao sócio António Carvalho da Costa, e outra do valor
nominal de 2250 euros, pertencente ao sócio Fernando Carvalho da
Costa.

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317907

ELECTRO PICHELARIA D�AGRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 819/
900618; identificação de pessoa colectiva n.º 502367750; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/140801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim da Costa, e outra do valor nominal de
500 euros, pertencente à sócia Maria de Sousa Sampaio.

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317915
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PÃO QUENTE BRUCÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1517/
970114; identificação de pessoa colectiva n.º 503810495; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/130801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Armandina Maria da Silva Ferreira e César
Rafael Antas Perat.

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317842

ANTÓNIO PEREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 962/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502735503; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/130801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.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 ao sócio António Francisco da Costa, e outra ao
sócio José Francisco da Costa.

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

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317834

REALSÉCULO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2117/010124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/240101.

Certifico que, entre Mário Rui Almeida Nogueira e Ângela Maria
Almeida Nogueira Oliveira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma REALSÉCULO � Sociedade Imobi-
liária, L.da, com sede na Rua da Quebrada, freguesia de Vila Cova da
Lixa, concelho de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária; compra, venda e
revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e admi-
nistração de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4750
euros, pertencente ao sócio Mário Rui Almeida Nogueira, e outra

do valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Ângela Maria
Almeida Nogueira Oliveira.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14316390

JOAQUIM LUÍS RIBEIRO RODRIGUES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2304/010806; inscrição n.º 1; data da apresentação: 060801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Luís Ribeiro Rodrigues, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Cimo de
Vila, freguesia de Rande, deste concelho de Felgueiras.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está representado por uma quota, do valor nominal de 5000
euros, pertencente ao sócio único Joaquim Luís Ribeiro Rodrigues.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros, podendo ainda o sócio fazer à sociedade
os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a deli-
berar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio e a
sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão de quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.
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ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317613

QUINTA DO XISTO � TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1229/
940817; identificação de pessoa colectiva n.º 503260614; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/060801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

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
cada uma, pertencentes uma ao sócio Henrique José Bonifácio Guer-
reiro e outra à sócia Maria Cristina Nunes Maltez Ribeiro Guerreiro.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317605

MÁXIMO INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 659/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501975128; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/060801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao
sócio Francisco José da Silva Lusquiños Ferreira e outra ao sócio
Sérgio José da Silva e Cunha.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317567

SILVA E CUNHA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1721/
980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504183680; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/060801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, com redenominação em
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, sendo duas de 2300,48 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Sérgio José da Silva e Cunha
e Francisco José da Silva Lusquiños Ferreira, e uma de 399,04 euros,
pertencente ao sócio Nuno Alexandre Freitas Pereira de Oliveira.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317559

CARTONAGEM OS PINTINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2315/010810; inscrição n.º 1; data da apresentação: 100801.

Certifico que, entre Manuel de Oliveira Pinto, Elisa Oliveira Pinto
e Maria Adelaide de Oliveira Pinto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cartonagem Os Pintinhos, L.da, e fica
com sede no lugar do Fojo, da freguesia de Jugueiros, deste concelho
de Felgueiras.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto cartonagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de 2000 euros
cada, pertencentes uma ao sócio Manuel de Oliveira Pinto, outra à
sócia Elisa Oliveira Pinto e outra à sócia Maria Adelaide de Oliveira
Pinto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados ou-
tros gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer daqueles gerentes.

3 � Nos poderes da competência da gerência incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15
dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir dos sócios prestações suplementares até ao
montante de 30 000 euros, podendo ainda os sócios fazer à socie-
dade os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a
deliberar.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 14317737
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MANUEL MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1197/
940516; identificação de pessoa colectiva n.º 503216801; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/080801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital, com redenominação em euros, de 400 000$ para 5000
euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

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
cada uma, pertencendo uma ao sócio Manuel Marques e outra ao
sócio Albano Pereira Marques.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suple-
mentares ao capital, até ao montante global de 47 885 euros, desde
que delibere por unanimidade em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317664

ARMANDO DA COSTA RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2310/010809; inscrição n.º 1; data da apresentação: 090801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Armando da Costa Ribeiro, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar das Barreiras, freguesia de Sousa,
concelho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de corte e costura
para calçado e fabrico de componentes para calçado.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diverso do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota de igual valor pertencente ao sócio único
Armando da Costa Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pelo sócio.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Armando da Costa
Ribeiro.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317672

AIRES DE FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2311/010809; inscrição n.º 1; data da apresentação: 090801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aires de Faria, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Castanheira, freguesia de Revinhade, conce-
lho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto corte e costura para calçado.
2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com

objecto diverso do seu.
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota de igual valor pertencente ao sócio único
Manuel Aires de Faria.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pelo sócio.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Aires de Faria.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-

ção de um gerente.
ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317699

ROSA MIRANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2312/010809; inscrição n.º 1; data da apresentação: 090801.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Miranda, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Incados, freguesia de Regilde, concelho de
Felgueiras.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de corte e costura
para calçado e fabrico de componentes para calçado.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diverso do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota de igual valor pertencente à sócia única
Rosa Maria da Silva Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pela sócia.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Rosa Maria da Silva
Miranda.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317680

CILCONFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2313/010810; inscrição n.º 1; data da apresentação: 100801.

Certifico que, entre Maria da Conceição da Costa Mendes e Cecí-
lia da Cunha Lopes, 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 CILCONFEL � Indústria de
Calçado, L.da, e terá a sua sede no lugar de Matamá, Pombeiro,
Felgueiras.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 254 � 2 de Novembro de 200123 524-(50)

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes às sócias Maria da Conceição Costa
Mendes e Cecília da Cunha Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

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

3 � Ficam desde já designadas gerentes as sócias Maria da Con-
ceição Costa Mendes e Cecília da Cunha Lopes.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir às sócias prestações suplementares em
numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições delibera-
das em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 14317702

TÁXIS ALVES PIRES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2288/010726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/260701.

Certifico que, por Carlos Alberto Alves Pires, casado, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Táxis Alves Pires, Unipessoal, L.da,
com sede no lugar da Estradinha, freguesia de Sendim, concelho de
Felgueiras.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único Carlos
Alberto Alves Pires, desde já nomeado gerente, podendo ser desig-
nados outros gerentes em assembleia geral.

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

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender e adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os com-

petentes contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o ca-
pital social.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 15040380

MARCO DE CANAVESES

TÁXIS PINTO DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1290/20000228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504834037; data da apresentação: 28062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
16942604

CASIMIRO LEAL � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1300/20000324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504904655; data da apresentação: 22062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14885468

GLOBAL � PRODUTOS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1204/990625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504500252; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886480

ELIAS MOREIRA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1201/990528; identificação de pessoa colectiva
n.º 504317318; data da apresentação: 22062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14885450

JOAQUIM PINTO COUTINHO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 631/920922.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas referente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886600

MAFETE-BOUTIQUE � PRONTO-A-VESTIR
E SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 630/920910; identificação de pessoa colectiva
n.º 502839082; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886553

VISUALMARI � DISCOS, AUDIOVISUAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1360/20001009; identificação de pessoa colectiva
n.º 505108526; data da apresentação: 26062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14907283

CAFÉ AUTEBI � CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1017/980313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504109111; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886570

MARCOVIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 315/851226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501590404; data da apresentação: 12062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14892286

ANTÓNIO DE SOUSA MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 495/900220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502295864; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886545

CONFECÇÕES NINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 339/860709; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688340; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886456

MANUEL VIEIRA DA COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 287/850226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501722475; data da apresentação: 13062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14886413

LA CITY � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1027/980403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504131630; data da apresentação: 22062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14906694

SÍNTESE � ATELIERS TERAPÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1081/980805; identificação de pessoa colectiva
n.º 504210629; data da apresentação: 18062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14906490

PARADIGMA � GABINETE DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 810/950904; identificação de pessoa colectiva
n.º 503492930; data da apresentação: 18062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14906503
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ALUMARCO � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 330/860505; identificação de pessoa colectiva
n.º 501664025; data da apresentação: 22062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14893860

TRANSPORTES CAMILO DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1164/990316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504303511; data da apresentação: 27062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14907305

FIELCONTA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 312/851120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501573674; data da apresentação: 28062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14893835

TRANSPORTES CAMILO DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1164/990316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504303511; data da apresentação: 27062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas referente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14907291

EDIMARCO II � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1268/20000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504797913; data da apresentação: 26062001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas referente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
16942051

AUTO LUÍS MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 658/930211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502926856; data da apresentação: 28062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14893770

ADELINO MACEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 139/751231; identificação de pessoa colectiva
n.º 500430942; data da apresentação: 27062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14887754

JOAQUIM LEAL ARAÚJO, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 118/740313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502152080; data da apresentação: 27062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14887533

PADARIAS REUNIDAS DA FEIRA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 37/600609; identificação de pessoa colectiva
n.º 500209685; data da apresentação: 26062001.

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

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2000. � O Ajudante, Abel da Silva Fernandes.
14887649

PAÇOS DE FERREIRA

NETO & DIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1745/010816; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/010816.

Certifico que, entre Manuel Carneiro Neto e esposa, Arminda
Maria Carneiro Dias, casados no regime da comunhão de adquiridos,
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 Neto & Dias � Construções,
L.da, e tem a sua sede no Recante de Vale de Sus, freguesia de
Penamaior, concelho de Paços de Ferreira.

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

3 � A criação de formas locais de representação não dependerá
de deliberação dos sócios.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil.
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2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, no-
meadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 25 000 euros,
dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 20 000 euros,
pertencente ao sócio Manuel Carneiro Neto, e outra do valor no-
minal de 5000 euros, pertencente à sócia Arminda Maria Carneiro
Dias.

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

3 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res 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 ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, a hora e o local e a ordem
de trabalhos.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600793

ANTÓNIO BASÍLIO DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1744/010813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/010813.

Certifico que, entre António Basílio de Sousa e esposa, Maria José
Álvares Ferreira Duarte e Sousa, casados no regime da comunhão
geral, Ana Maria Duarte de Sousa Lopes, casada com Joaquim de
Melo Lopes, Regina dos Anjos Duarte de Sousa Carvalho, casada
com Luís Augusto Teixeira de Carvalho, Lúcia Fernanda Duarte de
Sousa, casada com António Augusto da Costa Ferreira da Silva, José
Fernando Duarte de Sousa, casado com Isabel Martins Pacheco,
Agostinho Henrique Duarte de Sousa, casado com Maria Odete da
Silva Teixeira, todos casados no regime da comunhão de adquiridos,
Maria José Duarte de Sousa, Filipa Celeste Duarte de Sousa e Rui
Pedro Duarte de Sousa, solteiros, maiores, foi constituída a socie-

dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Basílio de Sousa & Fi-
lhos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Soutelinhos, freguesia de
Raimonda, concelho de Paços de Ferreira.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de vestuário
exterior em série.

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 10 quotas, 2 iguais do valor nominal de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António Basílio
de Sousa e Maria José Álvares Ferreira Duarte e Sousa, e 8 iguais do
valor nominal de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos res-
tantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios António Basílio de Sousa a Maria José Álvares
Ferreira Duarte e Sousa, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600785

A. VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1748/010820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/010820.

Certifico que, entre António Augusto Veiga da Silva e esposa,
Maria da Conceição Pereira Veloso Silva, casados no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma A. Veiga, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua do Engenheiro Alexandre Aranha, 239,
freguesia e concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.
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3.º

A sociedade tem por objecto actividades de publicidade edição.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, correspondente a
2 004 820$ e está dividido em duas quotas, uma de 8000 euros,
pertencente ao sócio António Augusto Veiga da Silva, e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Pereira Veloso
Silva.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50 % do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50 %, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 100 000
euros.

6.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente o actual sócio António Au-
gusto Veiga da Silva.

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

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

7.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

3 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600823

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO CÉSMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1749/010823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/010823.

Certifico que, entre José Alfredo Ribeiro da Costa, casado com
Maria Adelaide Machado Correia, e César Luís Ribeiro da Costa,
casado com Maria Carminda Dias Alves da Cunha, ambos no regime
da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Indústria de Mobiliário Césmóvel, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Sobreiral, freguesia de Sanfins de
Ferreira, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste na fabricação de mobiliário de madeira para
outros fins.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, correspondente a
2 004 820$ e está dividido em duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50 % do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50 %, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 30 000
euros.

6.º

A celebração de suprimentos depende de prévia deliberação dos
sócios.

7.º

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

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

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600831

ARTMOVAN � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1746/010817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/010817.

Certifico que, entre Mónica Farinha Pereira, casada com Rui
Miguel Ferreira dos Santos Lopes de Rezende, na separação de bens,
Joaquim Agostinho Teixeira Mendes e Dicar Alexandre Peão de
Magalhães Cardoso, ambos solteiros, maiores, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ARTMOVAN � Mobiliário,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Moinhos, Frazão,
freguesia d Frazão, concelho de Paços de Ferreira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente à sócia Mónica Farinha Pereira, e duas iguais
do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Dicar Alexandre Peão de Magalhães Cardoso e Joaquim Agos-
tinho Teixeira Mendes.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 10 000 euros.
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§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mónica Farinha
Pereira e Dicar Alexandre Peão de Magalhães Cardoso.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600807

ISÁLIA ROSA MARTINS DA MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1743/010813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/010813.

Certifico que, por Isália Rosa Martins da Mota, casada com Pe-
dro Miguel dos Santos Costa da Silva Pereira, no regime da comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Isália Rosa Martins da Mota,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Casas Novas, freguesia
de Codessos, concelho de Paços de Ferreira.

A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais ou
outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de têxteis-lar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$,
subscrito e realizado em dinheiro, mediante a criação de uma quota
de igual valor nominal.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, fica afecta a um ou mais gerentes, designados pela sócia.

2 � Fica desde já designada gerente a actual sócia.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsabili-
dade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, desde que não
fique na situação de sócio único dessa sociedade.

6.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600777

LUÍS PINTO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1742/010813; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010813.

Certifico que, entre Luís Pinto Gonçalves e esposa, Maria Inês da
Silva Bessa Gonçalves, casados no regime da comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Pinto Gonçalves, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Calçada de Modelos, freguesia de
Penamaior, concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de produtos de dro-
garia, nomeadamente tintas, vernizes, detergentes, artigos de cons-
trução civil, construção e reparação de edifícios.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, correspondente a
2 004 820$ e está dividido em duas quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50 % do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50 %, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano, a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global do capital social.

6.º

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

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

é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

7.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo nos demais casos do consenti-
mento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 15600769

PENAFIEL

3DCONTAS � GABINETE TÉCNICO CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1908/
20010809; identificação de pessoa colectiva n.º 505664321; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010809.

Certifico que, entre Rui João Sobral da Silva e Sílvia Maria Pe-
reira Mendes, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma 3DCONTAS � Gabinete Técnico
Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua do Carmo, 39, freguesia
e concelho de Penafiel.

2.º

O objecto social são actividades de contabilidade, auditoria e con-
sultadoria fiscal.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros, forma-
do por duas quotas, uma de 6000 euros do sócio Rui João Sobral da
Silva e outra de 4000 euros da sócia Sílvia Maria Pereira Mendes.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, devendo
a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

5.º

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
incluindo a compra e venda de bens imóveis, permutar e vender
viaturas automóveis, arrendamento ou trespasse de estabelecimento
comercial de e para a sociedade, é suficiente a assinatura de qualquer
dos gerentes.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao quíntuplo do mesmo, repartidas proporcionalmente em
função das suas quotas.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, a movimentar a conta aberta em
nome da sociedade, podendo efectuar os levantamentos necessários

para fazer face às despesas de constituição, registo da sociedade,
instalação da sede e aquisição de bens e equipamentos necessários ao
seu funcionamento.

Conferida, está conforme.

24 de Julho de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 12155543

S. L. F. S. � AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1953/
20010904; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 6/18092001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pelo averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi efectuada a rectificação ao capital,
que segue por extracto:

Capital: 5755,13 euros.
Sócia e quota: Sandra Luísa de Freitas Soares, com 5755,13 euros.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto de
Oliveira Araújo. 12113166

PORTO � 1.A SECÇÃO

RIBEIRO & CRISTALINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 832/661206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463581; número e data da PC: 1490/22062001; pasta
n.º 21 258.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185534

DAVID PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 502/830203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501353232; número e data da PC: 1524/22062001; pasta
n.º 13 849.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185542

CARLOS ALBERTO BESSA DE ALMEIDA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 25 651/800923; identificação de pessoa colectiva
n.º 501051651; número e data da PC: 1523/22062001; pasta
n.º 15 778.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185569

CARCÉRO � BOUTIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 213/850904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501364285; número e data da PC: 1522/22062001; pasta
n.º 19 385.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185585

CAMÕES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 948/491003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500051640; número e data da PC: 1496/22062001; pasta
n.º 13 784.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185593

AGOSTINHO & FORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 753/801027; identificação de pessoa colectiva
n.º 501093001; número e data da PC: 1514/22062001; pasta
n.º 13 525.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658316

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OLIVEIRA DE DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 768/881110; identificação de pessoa colectiva
n.º 502060840; número e data da PC: 1498/22062001; pasta
n.º 13 688.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185607

ARMANDO PINTO MONTEIRO & GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 856/700729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500029296; número e data da PC: 1499/22062001; pasta
n.º 8034.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185615

BENFITEX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 074/760802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500602867; número e data da PC: 1278/21062001; pasta
n.º 2458.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13622633

DECORALMADA � REDES E ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7376/990122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504435140; número e data da PC: 1363/21062001; pasta
n.º 7376.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185348

A. CORREIA & CORREIA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1390/930706; identificação de pessoa colectiva
n.º 503028428; número e data da PC: 1334/21062001; pasta
n.º 1390.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12665711

EL ROXO � ATELIER DE COSTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7388/990126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504506455; número e data da PC: 1492/22062001; pasta
n.º 7388.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185372

DAISYTIR � TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 423/180811; identificação de pessoa colectiva
n.º 502020318; número e data da PC: 1660/25062001; pasta
n.º 19 239.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11963484

MAGNÓLIA � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3039/950315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503396044; número e data da PC: 1661/25062001; pasta
n.º 3039.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12663166

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE SÃO LÁZARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 559/920831; identificação de pessoa colectiva
n.º 502826517; número e data da PC: 1664/25062001; pasta
n.º 559.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184821

EUROLASER � LABORATÓRIO DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 711/860911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501614036; número e data da PC: 1675/25062001; pasta
n.º 4650.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184830

JOSÉ CUNHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 337/750626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500369372; número e data da PC: 1678/25062001; pasta
n.º 21 741.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184848

EQUIGAIA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1912-A/931223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502585997; número e data da PC: 1681/25062001; pasta
n.º 10 460.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184856

ORIGEM � TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 016/940209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503136280; número e data da PC: 1666/25062001; pasta
n.º 12 331.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184864

EMÍLIO BENTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 430/680320; identificação de pessoa colectiva
n.º 500094870; número e data da PC: 1670/25062001; pasta
n.º 6180.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184872

QUINTINO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 123/890130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502101229; número e data da PC: 1671/25062001; pasta
n.º 21 740.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184880

ANCORSIL � DIVERTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 643/900518; identificação de pessoa colectiva
n.º 502345330; número e data da PC: 1669/25062001; pasta
n.º 4398.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184899

CIRANDA CIRANDINHA � JARDIM-DE-INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 624/840410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501457720; número e data da PC: 1652/25062001; pasta
n.º 1540.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184902

AMÉRICO J. SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 470/250590; identificação de pessoa colectiva
n.º 502354011; número e data da PC: 1635/25062001; pasta
n.º 1196.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184910

RSS � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9681/001213; identificação de pessoa colectiva
n.º 505137879; número e data da PC: 1285/21062001; pasta
n.º 9681.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185984

CENTRAL DE FERRAGENS DA RECHOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6490/980406; identificação de pessoa colectiva
n.º 504126466; número e data da PC: 1297/21062001; pasta
n.º 6490.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(59)

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185020

MOTOCANE � COMPETIÇÃO, COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE KARTS E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5469/970606; identificação de pessoa colectiva
n.º 503909882; número e data da PC: 1298/21062001; pasta
n.º 5469.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185038

CAMILO MOTA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9799/010117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505273322; número e data da PC: 1376/21062001; pasta
n.º 9799.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185054

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6391/980316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504116550; número e data da PC: 1341/21062001; pasta
n.º 6391.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185089

CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA
DR. JOSÉ SEABRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5238/970401; identificação de pessoa colectiva
n.º 503851914; número e data da PC: 1342/21062001; pasta
n.º 5238.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185097

GUILHERME GOMES DOS SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 426/710921; identificação de pessoa colectiva
n.º 500131961; número e data da PC: 1294/21062001; pasta
n.º 19 321.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185100

CARNES RIBAPENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 332/900418; identificação de pessoa colectiva
n.º 502329637; número e data da PC: 1256/21062001; pasta
n.º 1203.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185976

HUFABEL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2628/941028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503308129; número e data da PC: 1339/21062001; pasta
n.º 2628.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10186000

A. VIEIRA FREITAS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 758/740524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500005893; número e data da PC: 1293/21062001; pasta
n.º 15 904.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185046

VIENOL � PRODUTOS ENOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 090/821019; identificação de pessoa colectiva
n.º 501335706; número e data da PC: 1286/21062001; pasta
n.º 15 898.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185062

CLARA INTERNACIONAL � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 429/880818; identificação de pessoa colectiva
n.º 502024895; número e data da PC: 1369/21062001; pasta
n.º 19 223.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185070

FERNANDO & MOURA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 161/890206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502106255; número e data da PC: 1277/21062001; pasta
n.º 19 407.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13622641

CERQUEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 773/640204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500529388; número e data da PC: 1262/21062001; pasta
n.º 5597.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185119

FERPITALHOS DE JOÃO ANTÓNIO PILAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8451/991221; número e data da PC: 1502/22062001; pasta
n.º 8451.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185380

LAVACAPE � LIMPEZA DE CARPETES E PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4398/960712; identificação de pessoa colectiva
n.º 503674486; número e data da PC: 1507/22062001; pasta
n.º 4398.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658227

CAMILO RODRIGUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 061/560420; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530980; número e data da PC: 5082/19062001; pasta
n.º 6450.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185364

AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 176/920401; identificação de pessoa colectiva
n.º 502732296; número e data da PC: 1511/22062001; pasta
n.º 176.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12663905

ADRIANO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15/920210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502696435; número e data da PC: 1521/22062001; pasta
n.º 15.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185445

MANUEL SILVA & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1503/930818; identificação de pessoa colectiva
n.º 503065790; número e data da PC: 1527/22062001; pasta
n.º 1503.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185461

ANTÓNIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1701/931109; identificação de pessoa colectiva
n.º 503111899; número e data da PC: 1488/22062001; pasta
n.º 1701.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185488

FRANJOPA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7291/981223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504538365; número e data da PC: 1489/22062001; pasta
n.º 7291.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185500

A FUNERÁRIA DE CAMPO LINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4626/960919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503720577; número e data da PC: 1460/22062001; pasta
n.º 4626.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184325

CARRACHO & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 798/860122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501593250; número e data da PC: 1420/22062001; pasta
n.º 15 595.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11963603

A. R. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4764/961028; identificação de pessoa colectiva
n.º 503766054; número e data da PC: 1392/22062001; pasta
n.º 4764.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184333

CAFEINA � INICIATIVAS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3359/950704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503453765; número e data da PC: 1398/22062001; pasta
n.º 3359.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12711624

CARLOS PAULO MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9596/001110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505105799; número e data da PC: 1387/22062001; pasta
n.º 9596.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184341

ACTOS LIVRES � REPRESENTAÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7361/990119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504435078; número e data da PC: 1388/22062001; pasta
n.º 7361.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184350

CANINDE, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4011/960215; identificação de pessoa colectiva
n.º 503600210; número e data da PC: 1407/22062001; pasta
n.º 4011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184368

ANTÓNIO MOTA & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 830/541217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500025525; número e data da PC: 1418/22062001; pasta
n.º 19 219.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184376

ANTÓNIO GONÇALVES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 140/690210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500024359; número e data da PC: 1390/22062001; pasta
n.º 21 304.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12945420

FUNDIÇÃO DE SERRALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 894/721013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122563; número e data da PC: 1413/22062001; pasta
n.º 13 791.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184384

CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DO CARVALHIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19/870114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501765654; número e data da PC: 1412/22062001; pasta
n.º 8569.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184406

AMÂNCIO � NET SITES � CONSULTORIA
EM INTERNET

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8835/000403; identificação de pessoa colectiva
n.º 504903888; número e data da PC: 1389/22062001; pasta
n.º 8835.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184430

FARLAB � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 757/770502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500644152; número e data da PC: 1400/22062001; pasta
n.º 7895.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184449

CUNHA & BRITO � IMPORTAÇÃO, PRODUÇÃO E CO-
MERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS ELÉCTRICOS E DE
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 021/910423; identificação de pessoa colectiva
n.º 502541997; número e data da PC: 1397/22062001; pasta
n.º 6895.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184457

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
QUATRO CAMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3926/960119; identificação de pessoa colectiva
n.º 503580155; número e data da PC: 1464/22062001; pasta
n.º 3926.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13618938

F. M. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 665/910205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502493925; número e data da PC: 1287/21062001; pasta
n.º 4269.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184260

SOIMOLI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 197/910829; identificação de pessoa colectiva
n.º 502610670; número e data da PC: 1365/21062001; pasta
n.º 7613.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184112

CASA DAS CORTINAS � TECIDOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 111/500607; identificação de pessoa colectiva
n.º 500147108; número e data da PC: 1377/21062001; pasta
n.º 10 404.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184120

CASA DE ARDIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4578/960904; identificação de pessoa colectiva
n.º 503721719; número e data da PC: 1258/21062001; pasta
n.º 4578.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184104

ARAÚJO & MENDES � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6908/980804; identificação de pessoa colectiva
n.º 504218395; número e data da PC: 1280/21062001; pasta
n.º 6908.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184090

JOSÉ DA SILVA SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8159/990921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504536826; número e data da PC: 1356/21062001; pasta
n.º 8159.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185178

ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 567/601007; identificação de pessoa colectiva
n.º 500023972; número e data da PC: 1383/21062001; pasta
n.º 19 369.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185194

ARMASIL � INDÚSTRIA DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 717/760322; identificação de pessoa colectiva
n.º 500434336; número e data da PC: 1386/21062001; pasta
n.º 9146.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185216

BOÉMIA � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5110/970219; identificação de pessoa colectiva
n.º 503828521; número e data da PC: 1396/22062001; pasta
n.º 5110.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184473

DISCONTO � DISTRIBUIDORA DE BENS
DE CONSUMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 461/690917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533520; número e data da PC: 1417/22062001; pasta
n.º 4476.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184490

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA 5 DE OUTUBRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 874/900208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502287560; número e data da PC: 1467/22062001; pasta
n.º 1310.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184546

CAETANO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 817/820730; identificação de pessoa colectiva
n.º 501326359; número e data da PC: 1549/22062001; pasta
n.º 1160.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184562

A. TEIXEIRA CANEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 166/821109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501371176; número e data da PC: 1551/22062001; pasta
n.º 449.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13628151

EULÁLIA LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9311/000821; identificação de pessoa colectiva
n.º 505095130; número e data da PC: 1447/22062001; pasta
n.º 9311.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184589

MANUEL GAMEIRO ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 892/900628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502371927; número e data da PC: 1519/22062001; pasta
n.º 5028.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14269791

FÁBRICA DE CONFEITARIA VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 944/770707; identificação de pessoa colectiva
n.º 500667616; número e data da PC: 1482/22062001; pasta
n.º 15 823.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184600

PEREIRA, GARCÊS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 989/830608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501386190; número e data da PC: 1477/22062001; pasta
n.º 19 566.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189580

IRMÃOS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 712/610223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463212; número e data da PC: 1553/22062001; pasta
n.º 21 278.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13628135

ROCHA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 172/591028; identificação de pessoa colectiva
n.º 500026220; número e data da PC: 1518/22062001; pasta
n.º 10 554.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11550171

COMLIVROS � EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 902/820106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501225242; número e data da PC: 1505/22062001; pasta
n.º 11 226.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184635

FLUCAL � FLUIDOS E CALOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 013/870812; identificação de pessoa colectiva
n.º 501867244; número e data da PC: 1533/22062001; pasta
n.º 17 048.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184651

CRISPIM DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 521/790301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500946898; número e data da PC: 1264/21062001; pasta
n.º 8108.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185224

CAFETARIA E PASTELARIA BARÃO DE S. COSME, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 189/910829; identificação de pessoa colectiva
n.º 502610689; número e data da PC: 1266/21062001; pasta
n.º 7615.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185267

ALINE & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 002/820924; identificação de pessoa colectiva
n.º 501343318; número e data da PC: 1254/21062001; pasta
n.º 19 461.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185275

A. M. SOUSA MARTINS � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 993/850705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501605410; número e data da PC: 1260/21062001; pasta
n.º 19 741.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185283

ERNESTO DA SILVA BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 972/910409; identificação de pessoa colectiva
n.º 502532483; número e data da PC: 1263/21062001; pasta
n.º 6876.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185291

ALCINO FERNANDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 230/771007; identificação de pessoa colectiva
n.º 500703132; número e data da PC: 1380/21062001; pasta
n.º 19 294.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185330

ANTIMAQUE � PROJECTOS E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2488/940912; identificação de pessoa colectiva
n.º 503265721; número e data da PC: 1357/21062001; pasta
n.º 2488.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185127

AUTO REVILÃO � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 768/850514; identificação de pessoa colectiva
n.º 501494650; número e data da PC: 1265/21062001; pasta
n.º 2551.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185135

DIÓGENES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 041/710104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500086052; número e data da PC: 1379/21062001; pasta
n.º 721.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185143

AUTO MERCADO LAMPIÃO AZUL � COMÉRCIO
DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 162/900315; identificação de pessoa colectiva
n.º 502308400; número e data da PC: 1384/21062001; pasta
n.º 2755.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185151

AUTO TRANSPORTADORA CENTRAL DE MIRAGAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 531/630716; identificação de pessoa colectiva
n.º 500038260; número e data da PC: 1373/21062001; pasta
n.º 2239.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185160

CASA MONTANA � COMÉRCIO DE PÉROLAS
E PEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 483/880906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502029609; número e data da PC: 1252/21062001; pasta
n.º 17 460.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185186

ANTÓNIO AMARAL & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 384/520402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500275688; número e data da PC: 1267/21062001; pasta
n.º 10 406.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185208

GONÇALO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 999/790705; identificação de pessoa colectiva
n.º 500875561; número e data da PC: 1153/20062001; pasta
n.º 21 846.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11962887

ARTEUROPA � CONFECÇÕES E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 856/890609; identificação de pessoa colectiva
n.º 502170840; número e data da PC: 1268/21062001; pasta
n.º 9419.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185232

BARBEARIA INVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 488/680419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533164; número e data da PC: 1269/21062001; pasta
n.º 17 217.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185240

LURDES, TERESA & EVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1702/920113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502676817; número e data da PC: 1251/21062001; pasta
n.º 19 331.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185259

AUTO TÁXIS REVILÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 729/680916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533210; número e data da PC: 1176/20062001; pasta
n.º 3993.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13623362

CÓPIA EXPRESSO � EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 568/860813; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701354; número e data da PC: 1284/20062001; pasta
n.º 6095.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185305

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS FIVEPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7724/990512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504618059; número e data da PC: 1161/20062001; pasta
n.º 7724.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185313

CANDEEIRO FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 691/910408; identificação de pessoa colectiva
n.º 502523123; número e data da PC: 1340/21062001; pasta
n.º 13 777.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185321

CONDE & SILVA � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1681/931105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503110221; número e data da PC: 1450/22062001; pasta
n.º 1681.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184805

ALUMANOS � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1220/930506; identificação de pessoa colectiva
n.º 502989142; número e data da PC: 1449/22062001; pasta
n.º 1220.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184791

ARMÉNIO MARTINS DE SOUSA MOURA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 495/770127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500589224; número e data da PC: 1513/22062001; pasta
n.º 19 914.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658065

FERNANDO VIDAL PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 991/810120; identificação de pessoa colectiva
n.º 501127470; número e data da PC: 1515/22062001; pasta
n.º 19 363.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11622644

APROVA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 378/730910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500374163; número e data da PC: 1517/22062001; pasta
n.º 19 535.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11550155

EMPIEUROPA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 854/890608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502171715; número e data da PC: 1451/22062001; pasta
n.º 17 364.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184783

TERESA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 897/760602; identificação de pessoa colectiva
n.º 500583242; número e data da PC: 1526/22062001; pasta
n.º 19 086.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184775

DEVATEX � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 345/841213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501484230; número e data da PC: 1435/22062001; pasta
n.º 11 633.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184759

BOCK � COMÉRCIO DE TUBOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 053/681216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500032920; número e data da PC: 1433/22062001; pasta
n.º 8365.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184767

ALZIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4158/960411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503624764; número e data da PC: 1427/22062001; pasta
n.º 4158.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184554

LAURINDA & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 423/920707; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794992; número e data da PC: 1431/22062001; pasta
n.º 423.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184570

LÃS CUNHA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 461/750912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500163480; número e data da PC: 1446/22062001; pasta
n.º 21 457.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184597

ARMAZÉNS HUGOTEX � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
DE MARIA PEREIRA BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 770/850510; identificação de pessoa colectiva
n.º 501486984; número e data da PC: 1509/22062001; pasta
n.º 21 723.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658294

BELIM � INDÚSTRIA METALÚRGICA
DO MONTE DA BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 109/730316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500043868; número e data da PC: 1452/22062001; pasta
n.º 21 475.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184619

ADIPA � AGÊNCIA DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 008/780802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500781184; número e data da PC: 1462/22062001; pasta
n.º 21 760.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184627

BESSA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 911/860214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501631569; número e data da PC: 1453/22062001; pasta
n.º 19 286.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184643

FREITAS & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 682/870414; identificação de pessoa colectiva
n.º 501813314; número e data da PC: 1555/22062001; pasta
n.º 19 141.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10178147

M. A. MARTINS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 000/770727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500670072; número e data da PC: 1510/22062001; pasta
n.º 19 344.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658197

FERRANOR � SOCIEDADE DE FERRAGENS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 186/861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501751718; número e data da PC: 1512/22062001; pasta
n.º 19 444.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12658014

ARTEM � GABINETE TÉCNICO DE APOIO
À INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 72/920227; identificação de pessoa colectiva
n.º 502710969; número e data da PC: 1547/22062001; pasta
n.º 72.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184678

CARLOS MANUEL FIGUEIREDO LOPES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1466/890824; identificação de pessoa colectiva
n.º 502208180; número e data da PC: 1556/22062001; pasta
n.º 19 215.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14269783

PASTELARIA E CONFEITARIA NOVA ELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1534/930908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503066818; número e data da PC: 1442/22062001; pasta
n.º 1534.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279657

CATEMEL � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2940/950216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503356280; número e data da PC: 1438/22062001; pasta
n.º 2940.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279690

FIASTEN � COMERCIALIZADORA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 638/880113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501919821; número e data da PC: 1444/22062001; pasta
n.º 8480.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184465

CAMPINCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 546/830216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501360948; número e data da PC: 1408/22062001; pasta
n.º 1974.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184481

LOURENÇO & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 415/820503; identificação de pessoa colectiva
n.º 501436391; número e data da PC: 1410/22062001; pasta
n.º 3824.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184503

AUGUSTO RODRIGUES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 857/681105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500234230; número e data da PC: 1419/22062001; pasta
n.º 13 571.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11963565

BAPTISTA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 648/981118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504296140; número e data da PC: 1395/22062001; pasta
n.º 21 711.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184511

ANELHE, FONSECA & SERRANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 355/771125; identificação de pessoa colectiva
n.º 500683140; número e data da PC: 1393/22062001; pasta
n.º 19 338.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184520

ANTERO SANTOS & BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 810/681023; identificação de pessoa colectiva
n.º 500587876; número e data da PC: 1394/22062001; pasta
n.º 17 496.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184538

AUTO TÁXIS IDEAL GAIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 447/690828; identificação de pessoa colectiva
n.º 500463506; número e data da PC: 1550/22062001; pasta
n.º 1003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13628143

MBF � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTADORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3721/951110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503530360; número e data da PC: 1486/22062001; pasta
n.º 3721.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184708

CAFÉ SNACK-BAR S. FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 392/910125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502487712; número e data da PC: 1432/22062001; pasta
n.º 9088.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184180

COSTA, GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 688/850417; identificação de pessoa colectiva
n.º 501487077; número e data da PC: 1409/22062001; pasta
n.º 19 032.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184171

ESREP � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, REPARAÇÃO
DE ESCAPES E PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 985/870805; identificação de pessoa colectiva
n.º 501860568; número e data da PC: 1437/22062001; pasta
n.º 19 229.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279703

LAMEIRAS, PIGMENTOS E PREPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 295/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118822; número e data da PC: 1441/22062001; pasta
n.º 15 783.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279665

PADARIA CONFEITARIA A. M. SANTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5989/971205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504015362; número e data da PC: 1411/22062001; pasta
n.º 5989.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184163

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. JORGE A. TENREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5936/971119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504014404; número e data da PC: 1445/22062001; pasta
n.º 5936.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184155

CASTANHEIRA & BASALOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2591/941014; identificação de pessoa colectiva
n.º 503286532; número e data da PC: 1528/22062001; pasta
n.º 2591.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184147

FONTESER � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6974/980828; identificação de pessoa colectiva
n.º 504228463; número e data da PC: 1454/22062001; pasta
n.º 6974.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184139

ACÊS � ALIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO
E EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1379/930701; identificação de pessoa colectiva
n.º 503028398; número e data da PC: 1531/22062001; pasta
n.º 1379.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184813

FORDOMINIUM, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8653/000217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504523317; número e data da PC: 1493/22062001; pasta
n.º 8653.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185399

CLÍNICA ANTÓNIO QUARESMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3051/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503395943; número e data da PC: 1494/22062001; pasta
n.º 3051.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185410

CARVALHO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 976/930205; identificação de pessoa colectiva
n.º 502933194; número e data da PC: 1500/22062001; pasta
n.º 976.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185437

MARTINS VIEIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4838/961125; identificação de pessoa colectiva
n.º 503766712; número e data da PC: 1501/22062001; pasta
n.º 4838.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185453

FERNANDO SANTOS & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 26 212/810701; identificação de pessoa colectiva
n.º 501169865; número e data da PC: 1504/22062001; pasta
n.º 11 443.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185470

FÉLIX & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3/891010; identificação de pessoa colectiva
n.º 502228598; número e data da PC: 1503/22062001; pasta
n.º 19 335.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185496

MIGUEL MUNS PY � TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8394/310725; identificação de pessoa colectiva
n.º 500193304; número e data da PC: 1516/22062001; pasta
n.º 2562.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11550163

EUROWOOD � COMÉRCIO DE MADEIRAS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9003/000524; identificação de pessoa colectiva
n.º 504657429; número e data da PC: 1040/18062001; pasta
n.º 9003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185550

B. EIRAS & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 608/660517; identificação de pessoa colectiva
n.º 502391014; número e data da PC: 1530/22062001; pasta
n.º 6093.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185577

ANTÓNIO PEREIRA DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4984/970115; identificação de pessoa colectiva
n.º 503807443; número e data da PC: 1405/22062001; pasta
n.º 4984.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185623

CONTRATO � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 031/861111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501737766; número e data da PC: 1461/22062001; pasta
n.º 9134.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185631

CASA AGRÍCOLA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 362/441013; identificação de pessoa colectiva
n.º 500057214; número e data da PC: 1542/22062001; pasta
n.º 17 161.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185658

ALBERTO MARQUES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 052/860428; identificação de pessoa colectiva
n.º 501661654; número e data da PC: 1544/22062001; pasta
n.º 2897.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14269694

OS FECUCOS � INFANTÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2685/941121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503309060; número e data da PC: 1399/22062001; pasta
n.º 2685.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185704

ROSA GRACINDA & JACINTA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 357/860701; identificação de pessoa colectiva
n.º 501685340; número e data da PC: 1525/22062001; pasta
n.º 19 509.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185526

GAIACEDE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 200/920410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502732199; número e data da PC: 1540/22062001; pasta
n.º 200.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189270

CARVALHO, CORREIA, ROCHA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 985/830608; identificação de pessoa colectiva
n.º 501379002; número e data da PC: 1602/25062001; pasta
n.º 388.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184937

FAMAG � ARTIGOS E MÁQUINAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 086/770824; identificação de pessoa colectiva
n.º 500667829; número e data da PC: 1657/25062001; pasta
n.º 606.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184929

DANIEL & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 070/560511; identificação de pessoa colectiva
n.º 500082423; número e data da PC: 1593/25062001; pasta
n.º 1161.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 07677804

MANUEL MAÇANA � ENGENHARIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6640/980518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504169440; número e data da PC: 1656/25062001; pasta
n.º 6640.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328734

CONFEITARIA DAS PEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3094/950331; identificação de pessoa colectiva
n.º 503396370; número e data da PC: 1587/25062001; pasta
n.º 3094.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13661540

CACR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6653/980522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504169548; número e data da PC: 1628/25062001; pasta
n.º 6653.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328700

EMOLINCO � CONTABILIDADE E APOIO TÉCNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6737/980616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504186230; número e data da PC: 1637/25062001; pasta
n.º 6737.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12670057

ARLINDO & OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6849/980715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504207318; número e data da PC: 1583/25062001; pasta
n.º 6849.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13661450

BATISTA & OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8721/000306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504394584; número e data da PC: 1539/22062001; pasta
n.º 8721.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185690

A. F. G. � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6900-A/980803; identificação de pessoa colectiva
n.º 503802239; número e data da PC: 1538/22062001; pasta
n.º 6900-A.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185682

CLÍNICA MÉDICA E ECOGRÁFICA MARIA CARLINDA
CRUZ & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5199/970319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503847240; número e data da PC: 1483/22062001; pasta
n.º 5199.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185674

LAROSE � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3179/950508; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417416; número e data da PC: 1481/22062001; pasta
n.º 3179.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185666

CONFEITARIA PENINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 461/910208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495847; número e data da PC: 1529/22062001; pasta
n.º 10 758.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185640

EUGÉNIO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 678/820705; identificação de pessoa colectiva
n.º 501299602; data da PC: 820705; pasta n.º 15 664.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328939

ECOSIS � EMPRESA DE COMPUTADORES
E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 889/890419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502145056; data da PC: 890419; pasta n.º 15 666.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328920

SALGUI � APOIO A CONTRIBUINTES E EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 237/970516; identificação de pessoa colectiva
n.º 503878561; data da PC: 970516; pasta n.º 16 881.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13629220

EDUARDO PINTO & CARLOS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 938/770705; identificação de pessoa colectiva
n.º 500671354; data da PC: 770705; pasta n.º 19 493.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328890

VIDRANGOL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 249/860606; identificação de pessoa colectiva
n.º 501680624; data da PC: 860606; pasta n.º 19 523.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328874

FRAZÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 558; identificação de pessoa colectiva n.º 502510560; data
da PC: 910306; pasta n.º 19 772.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328866

FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 386/870629; identificação de pessoa colectiva
n.º 501844740; número e data da PC: 1687/25062001; pasta
n.º 19 347.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10329030

VEMTRUCAR � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3024/950310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417297; número e data da PC: 1261/21062001; pasta
n.º 3024.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185356

CASA MULGI � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS,
LOUÇAS CHINESAS E QUINQUILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 395/851025; identificação de pessoa colectiva
n.º 501555439; número e data da PC: 1439/22062001; pasta
n.º 6158.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279673

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO MODERNO DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 631/790329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500856915; número e data da PC: 1440/22062001; pasta
n.º 4421.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279681

VALDEMAR DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 927/741014; identificação de pessoa colectiva
n.º 500294844; número e data da PC: 1484/22062001; pasta
n.º 2369.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288988

FREITAS, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 746/481106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500121265; número e data da PC: 1485/22062001; pasta
n.º 4847.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10288996

VÍTOR MOREIRA � DESIGN E PRODUÇÃO GRÁFICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8889/000414; identificação de pessoa colectiva
n.º 504935704; número e data da PC: 1468-A/22062001; pasta
n.º 8889.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 15699803

VENDA & SÁ � TECTOS FALSOS, REVESTIMENTOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 413/900411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502328258; número e data da PC: 1430/22062001; pasta
n.º 3858.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184295

MANUEL CARLOS GONÇALVES � CONTABILIDADE,
GESTÃO E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2983/950223; identificação de pessoa colectiva
n.º 503377406; número e data da PC: 1474/22062001; pasta
n.º 2983.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189610

MARCAL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 296/920818; identificação de pessoa colectiva
n.º 502761873; número e data da PC: 1473/22062001; pasta
n.º 296.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189629

CAFÉ HERÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4157/960411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503624799; número e data da PC: 1472/21062001; pasta
n.º 4157.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189645

FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 889/930112; identificação de pessoa colectiva
n.º 502909153; número e data da PC: 1468/22062001; pasta
n.º 889.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189661

MAQUETE FINAL � ARQUITECTURA E GESTÃO
DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7133/981023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504274430; número e data da PC: 1457/22062001; pasta
n.º 7133.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10197877

COSTA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4826/961121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503767000; número e data da PC: 1429/22062001; pasta
n.º 4826.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184317

VLADIMIRO MIRANDA � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ELECTRICIDADE, INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 762/860923; identificação de pessoa colectiva
n.º 501715690; número e data da PC: 1443/22062001; pasta
n.º 19 949.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279649

ANA & ÂNGELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5691/970826; identificação de pessoa colectiva
n.º 503938980; número da PC: 1436; pasta n.º 5691.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14279711

ANA RIBEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9457/000929; identificação de pessoa colectiva
n.º 505157969; número e data da PC: 1469/22062001; pasta
n.º 9457.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189653

JOSÉ TEIXEIRA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8405/991203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504746413; número e data da PC: 1471/22062001; pasta
n.º 8405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189670

RIMIELGAB � GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9071/000614; identificação de pessoa colectiva
n.º 504978527; número e data da PC: 1478/22062001; pasta
n.º 9071.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184392

JANDEI PORTUGAL � SISTEMAS DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9405/000915; identificação de pessoa colectiva
n.º 505016800; número e data da PC: 1475/22062001; pasta
n.º 9405.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189602

ALLERTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8836/000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504909320; número e data da PC: 1537/22062001; pasta
n.º 8836.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184414

MANOS � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2689/941122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503321656; número e data da PC: 1414/22062001; pasta
n.º 2689.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 1999.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184422

CENTRO DO TRATAMENTO DO PÉ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7474/990305; identificação de pessoa colectiva
n.º 504729578; número e data da PC: 1594/25062001; pasta
n.º 7474.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185003

XYZAA � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8187/990929; identificação de pessoa colectiva
n.º 504649469; número e data da PC: 1655/25062001; pasta
n.º 8187.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184996

BRILHO TOTAL � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8488/000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504770853; número e data da PC: 1605/25062001; pasta
n.º 8488.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184970

ESTRADA VELHA � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8773/000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504860810; número e data da PC: 1640/25062001; pasta
n.º 8773.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184961

JORGE & ADELAIDE � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8059/990816; identificação de pessoa colectiva
n.º 504608886; número e data da PC: 1680/25062001; pasta
n.º 8059.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184953

ANDRÉ FERREIRA E SANTOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 511/891125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502251808; data da PC: 25062001; pasta n.º 19 437.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328742

MAQUIGAIA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 462/880831; identificação de pessoa colectiva
n.º 502028769; data da PC: 880831; pasta n.º 19 442.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328726

EZETA � ROUPARIA ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 762/660923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500103240; data da PC: 250601; pasta n.º 19 451.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328718

A SEMEADORA � SOCIEDADE DE SEMENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 170/680409; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304637; data da PC: 680409; pasta n.º 3089.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 12670049

ACÁCIO ZUZARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 779/640206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500532036; data da PC: 640206; pasta n.º 3979.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13629174

FERREIRA DE CASTRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 359/600606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500530785; data da PC: 600606; pasta n.º 4687.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13661566

CAPA AZUL � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8774/000317; data da PC: 000314; pasta n.º 8774.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185011
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ALBERTO MARQUES & MARQUES, L.DA

onservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 807/740702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500013349; número e data da PC: 1520/22062001; pasta
n.º 19 142.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 14269732

CUNHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 364/871109; identificação de pessoa colectiva
n.º 501896171; número e data da PC: 1536/22062001; pasta
n.º 8659.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184732

BRÁS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 178/790822; identificação de pessoa colectiva
n.º 500883262; número e data da PC: 1534/22062001; pasta
n.º 19 137.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184716

2 J. M. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 264/900327; identificação de pessoa colectiva
n.º 502315962; número e data da PC: 1426/22062001; pasta
n.º 3328.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184694

CÂMARA E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 722/881028; identificação de pessoa colectiva
n.º 502055260; número e data da PC: 1535/22062001; pasta
n.º 6507.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184686

SOCIEDADE FARMACÊUTICA CRUZ FERREIRA
& MARQUES PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3333/950623; identificação de pessoa colectiva
n.º 503454060; número e data da PC: 1552/22062001; pasta
n.º 3333.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13628160

MOUROS � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1953/940214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503205910; número e data da PC: 1465/22062001; pasta
n.º 1953.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 1999.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13618903

MOUROS � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1953/940214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503205910; número e data da PC: 1466/22062001; pasta
n.º 1953.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13618920

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA DE RUI RAMIRO
DE GRAÇA PARECE & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2587/941013; identificação de pessoa colectiva
n.º 503286494; número e data da PC: 1448/22062001; pasta
n.º 2587.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184660

CARLOS & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 434/820506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501275940; número e data da PC: 1532/22062001; pasta
n.º 19 174.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13628011

ALBERTO DE FREITAS RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 433/770107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500586586; número e data da PC: 1508/22062001; pasta
n.º 19 514.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

22 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11622334
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SANTOS & EXPOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 18 038/681211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500240469; número e data da PC: 1401/22062001; pasta
n.º 3079.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184309

ADEGA REGIONAL DE CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4466/960730; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695068; número e data da PC: 1480/22062001; pasta
n.º 4466.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189572

OLIVEIRA & MÁRIO � JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4104/960318; identificação de pessoa colectiva
n.º 503612529; número e data da PC: 1456/22062001; pasta
n.º 4104.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11563770

ANITEX � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1890/940126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503145564; número e data da PC: 1459/22062001; pasta
n.º 1890.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185763

CAFÉ BOA IDEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5734/970916; identificação de pessoa colectiva
n.º 503975010; número e data da PC: 1548/22062001; pasta
n.º 5734.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11959770

CERVEJARIA 210, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4859/961202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503775789; número e data da PC: 1546/22062001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10178023

LUÍS RIOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7898/990702; identificação de pessoa colectiva
n.º 504734920; número e data da PC: 1545/22062001; pasta
n.º 1545.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10178163

VIEIRA & NAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7245/981204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504300172; número e data da PC: 1543/22062001; pasta
n.º 7245.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10178260

CÁLCULO D�OURO � CONSULTADORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8750/000313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504923536; número e data da PC: 1541/22062001; pasta
n.º 8750.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185720

ESTÚDIO 3N � DESENHO GRÁFICO E FOTOLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 584; identificação de pessoa colectiva n.º 501933476;
data da PC: 880212; pasta n.º 19 875.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328840

CARVALHO DA ROCHA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 361/831221; identificação de pessoa colectiva
n.º 501410775; data da PC: 831221; pasta n.º 19 935.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328831



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 254 � 2 de Novembro de 200123 524-(78)

A. BARRIAS & GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 508/680502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000344; data da PC: 680202; pasta n.º 19 948.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328823

CONSTRUMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4199/060424; identificação de pessoa colectiva
n.º 503639524; número e data da PC: 1476/22062001; pasta
n.º 4199.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10189599

LAVANDARIA ALTO DAS OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6024/971215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504029002; número e data da PC: 1424/22062001; pasta
n.º 6024.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13619837

PALHOTA PRAIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7590/990405; identificação de pessoa colectiva
n.º 504572997; número e data da PC: 1421/22062001; pasta
n.º 7590.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13619977

BOA MARÉ � RESTAURANTE E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 064/860430; identificação de pessoa colectiva
n.º 501685928; número e data da PC: 1422/22062001; pasta
n.º 10 511.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13623397

DOMINGOS PEREIRA MARINHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 107/670710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500439028; número e data da PC: 1423/22062001; pasta
n.º 7475.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 11623918

CAFÉ BOM DIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 910/721023; identificação de pessoa colectiva
n.º 500050112; número e data da PC: 1425/22062001; pasta
n.º 17 453.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13623427

NUNO MATOS COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8465/991227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504802313; número e data da PC: 1415/22062001; pasta
n.º 8465.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185755

INÊS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6600/980506; identificação de pessoa colectiva
n.º 504152602; número e data da PC: 1648/25062001; pasta
n.º 6600.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13629212

CAMPOS MACHADO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 983/630208; identificação de pessoa colectiva
n.º 500527610; número e data da PC: 1406/22062001; pasta
n.º 5870.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185747

ALVES & ARMINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 686/610126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533695; número e data da PC: 1402/22062001; pasta
n.º 667.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185739
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JAIME CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 014/900301; identificação de pessoa colectiva
n.º 502301635; número e data da PC: 1391/22062001; pasta
n.º 1673.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10185712

AGOSTINHO GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 924/830516; identificação de pessoa colectiva
n.º 501376593; número e data da PC: 1686/25062001; pasta
n.º 15 718.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10329005

CUSTO�DIOR � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8391/991129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504583492; número e data da PC: 1682/25062001; pasta
n.º 8391.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328963

BELMIRO & BARROS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6398/980317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118005; número e data da PC: 1626/25062001; pasta
n.º 6398.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328904

ATELIER DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3587/950920; identificação de pessoa colectiva
n.º 503500232; número e data da PC: 1564/25062001; pasta
n.º 3587.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328882

BASTOS FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4267/960527; identificação de pessoa colectiva
n.º 503655945; número e data da PC: 1574/25062001; pasta
n.º 4767.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328858

AGIPLANO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3130/950419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503416223; número e data da PC: 1609/25062001; pasta
n.º 3130.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328815

MACEDO & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3170/950505; identificação de pessoa colectiva
n.º 503416991; número e data da PC: 1651/25062001; pasta
n.º 3170.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328793

CASA DO CAMPO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2827/950112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503345016; número e data da PC: 1627/25062001; pasta
n.º 2827.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328769

ESTILO � ARMAZENISTA DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 440/890331; identificação de pessoa colectiva
n.º 501971068; data da PC: 890331; pasta n.º 21 229.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328807

BMC � BULHOSA & MENDES � COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8086/970228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503837067; data da PC: 970228; pasta n.º 21 662.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328785
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INSTITUTO LABORATORIAL DE GAIA
DR. JORGE SAAVEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 361/791106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500871663; data da PC: 791106; pasta n.º 17 073.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328777

ABEL SERNANDES SANTIAGO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 671/630903; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533326; data da PC: 630903; pasta n.º 19 234.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 13629166

FERNANDO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 843/890607; identificação de pessoa colectiva
n.º 502173181; data da PC: 890607; pasta n.º 19 234.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10328750

APAR � PARTICIPAÇÕES, GESTÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 877/880522; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011521; número e data da PC: 1608/25062001; pasta
n.º 236.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação
de contas do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Sandra
Marisa Teixeira Bretes Vitorino. 10184945

PORTO � 2.A SECÇÃO

MALDONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1647; identificação de pessoa colectiva n.º 502242965;
data da apresentação: 300600; pasta n.º 18 300.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

23 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12722766

NEVES & PASCAUD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3048/170518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500977917; data da apresentação: 20010117; pasta n.º 23 630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1998.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Manuela Fernan-
des. 14296560

NEVES & PASCAUD, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3048/170518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500977917; data da apresentação: 20010117; pasta n.º 23 630.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

30 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Manuela Fernan-
des. 14296578

RICASA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 25 017/810128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501128700; pasta n.º 70 919.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

25 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Manuela Fernan-
des. 14296357

U DESIGN � ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 653; identificação de pessoa colectiva n.º 503340006;
data da apresentação: 19072000; pasta n.º 13 335.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

20 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11572981

OFF4 � OFICINA DE ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 106; identificação de pessoa colectiva n.º 504164651;
data da apresentação: 19072000; pasta n.º 18 439.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

20 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11572965

MEFIREA � GABINETE DE FISIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 242; identificação de pessoa colectiva n.º 501471375;
data da apresentação: 14072000; pasta n.º 13 914.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

17 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11572167

WAREHOUSE � GESTÃO DE ARMAZENAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 443; identificação de pessoa colectiva n.º 504284207;
data da apresentação: 13072000; pasta n.º 20 206.
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Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

15 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11873493

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES MARQUES
PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 114; identificação de pessoa colectiva n.º 500839786;
data da apresentação: 13072000; pasta n.º 7486.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

15 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11873477

ICC � AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO
E DE TRANSPORTES TERRESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 306; identificação de pessoa colectiva n.º 501681175;
data da apresentação: 14072000; pasta n.º 13 198.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1998.

17 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11572116

Z. M. C. � FORMAÇÃO E AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 427; identificação de pessoa colectiva n.º 504284250;
data da apresentação: 149072000; pasta n.º 18 979.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

17 de Novembro de 2000. � O Escriturário Superior, José Fran-
cisco Chora. 11572140

NEONMAX � MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE
LUMINOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 788/990427; data da apresentação: 010109; pasta
n.º 20 908.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

24 de Janeiro de 2001. � A Escriturária Superior, Manuela Fernan-
des. 14296179

GEOBLAST � EXPLOSIVOS CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 418; data da apresentação: 300600; pasta n.º 17 589.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de 1999.

24 de Outubro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 12722952

PÓVOA DE VARZIM

TORRES, PINTO & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 793/861002; identificação de pessoa colectiva n.º 501724214;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17; número e data da apresen-
tação: 9/27082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta, de onde consta a cessação de funções de gerência de José
Pinto Ribeiro e de António Joaquim Ribeiro Miranda, em 2 de Ou-
tubro de 2000.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073051

MIRANDA & MOREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º  2844/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505634473; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/27082001.

Certifico que entre José Eduardo Costa Miranda e mulher, Maria
Bernardina Moreira Fontres, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Miranda & Moreira � Construções,
L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua de Nossa Senhora Imaculada Con-
ceição, 166, 1.º, esquerdo, da freguesia de Aguçadoura, do concelho
da Póvoa de Varzim.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais ou qual-
quer outro tipo de representação, em qualquer parte do território
nacional.

3.º

O objecto da sociedade consiste em construção de edifícios, pres-
tação de serviços de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo: uma com o valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio José Eduardo da Costa Miranda, e
outra com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Bernardina Moreira Fontes.

5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária e suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade, à qual, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, é
reservado o direito de preferência.

7.º

Em caso de falecimento de qualquer dós sócios, a sociedade não
se dissolverá e continuará com os herdeiros ou representantes des-
tes, devendo os herdeiros nomear de entre si um que a todos que
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072918
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILFERMAT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º  2840/010820; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505666537; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/20082001.

Certifico que entre Fernando Matias da Silva e Zulmira de Sá
Domingues da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções
Silfermat, L.da, e tem a sua sede na Rua da Escola Nova, 756, da
freguesia de Rates, deste concelho da Póvoa de Varzim.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe, e, bem
assim, criar delegações ou outras formas locais de representação, em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a construção civil de edifícios e
prestação de serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, sendo cada uma
no valor nominal de 12 500 euros.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas a
todos os sócios prestações suplementares de capital até ao dobro do
capital social.

ARTIGO 5.º

 Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Fernando Matias da
Silva.

ARTIGO 6.º

Poderes de gerência

1 �  Ficam incluídos nos poderes da gerência:
a) Constituir mandatários da sociedade para actos certos e deter-

minados;
b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de e para a so-

ciedade;
d) Tomar e dar de arrendamento bens imóveis de e para a socie-

dade;
e) Adquirir qualquer estabelecimento comercial ou industrial;
f) Alienar, onerar e constituir quaisquer direitos reais sobre imó-

veis da sociedade.
2 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em

letras de favor, fianças, abonações ou outros actos alheios à socie-
dade, sob pena de ressarcimento de todos os prejuízos que daí lhe
advenham.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura de um só gerente;
b) Pela assinatura de procuradores especialmente constituídos,

dentro dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 8.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão ou divisão de quotas, no todo ou em parte, a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios

em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de
preferência.

2 � Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, que designará
um de entre eles que a todos represente enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

ARTIGO 9.º

Amortização das quotas

1 �A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que
ocorra alguma das seguintes circunstâncias:

a) Quando uma quota seja cedida sem o consentimento da socie-
dade, nos casos em que dele carece, ou quando, por inventário ou
partilha, venha a pertencer a pessoa diferente do cônjuge, descen-
dente ou ascendente do sócio falecido;

b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrestada, arrolada ou,
por qualquer outra forma, apreeendida judicialmente sem que o seu
titular tenha deduzido oposição procedente;

c) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios
estranhos ao objecto social ou aos interesses da sociedade;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultem deste pacto ou da lei.

2 � A contrapartida da amortização será a legalmente prevista,
com excepção das hipóteses vertidas nas alíneas c) e d) do número
anterior, em que a contrapartida da amortização será o valor nomi-
nal da quota.

ARTIGO 10.º

 Contrato de suprimento

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073116

DOMINGOS LOPES & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 580/820908; identificação de pessoa colectiva n.º 501337547;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/17082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a fotocópia da escritura, referente à dissolução e encerramento da
liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 31 de Março de 2001.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073108

MATIAS DA SILVA & TEIXEIRA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º  2834/010813; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505675420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/13082001.

Certifico que entre Jorge Adelino Figueiras da Silva e Jorge Carlos
Teixeira de Oliviera, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

 A sociedade adopta a firma Matias da Silva & Teixeira de Oli-
veira, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Miguel, 55, da
freguesia de Laundos, deste concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social, no território nacional
ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto o restaurante, snack-bar e café.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(83)

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge Adelino Figueiras
Matias da Silva e Jorge Carlos Teixeira de Oliveira.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Jorge Adelino
Figueiras Matias da Silva e Jorge Carlos Teixeira de Oliveira.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

4 � Fica vedado aos sócios obrigar a sociedade em quaisquer ac-
tos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
fianças, abonações ou outros títulos de favor.

5 �  Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá com-
prar e vender veículos automóveis, bem como fazer contratos de
locação financeira de leasing.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores,
no seu conjunto, até ao montante de 50 000 euros.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; a favor
de estranhos, depende do consentimento da sociedade, sendo confe-
rido o direito de preferência, em primeiro lugar, aos sócios não
cedentes, e em segundo lugar, à sociedade, na cessão onerosa de quo-
tas.

10.º

 A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição dos
sócios, continuando com os sobrevivos, ou o representante legal do
interdito, devendo aqueles nomear um que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência do sócio;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

judicial;
d) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação judicial de bens, a quota, na partilha, não for adjudicada
no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da
livre disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073043

HENRIQUE REIS & OLIVEIRA, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2108/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503947997;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/14082001.

Certifico que, por escritura de 3 de Julho de 2001, do 1.º Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, foi alterado o artigo 3.º do contrato
social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passou a ser a se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é a construção civil, gestão e comerciali-
zação de imóveis e engenharia civil.

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

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073078

A. P. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2361/990311; identificação de pessoa colectiva n.º 504326481;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/23082001.

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2001, do 1.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, a sede social da sociedade em
epígrafe, foi mudada para a Rua de 31 de Janeiro, 44, rés-do-chão,
deste cidade e concelho da Póvoa de Varzim.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 2.º e 5.º e aditado
um novo artigo, que passa a ser o 11.º, os quais ficam com o teor
seguinte:

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de 31 de Janeiro, 44, rés-do-
-chão, na cidade da Póvoa de Varzim.

2 � A gerência, sem o consentimento de outros órgãos, poderá
transferir a sede da sociedade para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

5.º

1 � A administração da sociedade, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um
gerente, sendo, por isso, suficiente a sua intervenção para vincular
a sociedade, nos seus actos e contratos.

2 � É gerente o sócio Pedro Filipe Gonçalves Carneiro, já desig-
nado gerente.

11.º

 Podem ser exigidas dos sócios prestações suplementares ao capi-
tal até 20 vezes o valor do capital social.

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

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073124

 MARIA DE FÁTIMA CARVALHIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º  2835/010814; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505582872; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/14082001.

Certifico que entre Maria de Fátima Carvalhido, Manuel José
Carvalhido Milhazes e Palmira Carvalhido Milhazes Cadilhe, 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 Maria de Fátima Carvalhido, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Ferreiros, 200, freguesia e conce-
lho da Póvoa de Varzim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de peixe, crustá-
ceos e moluscos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Carvalhido, e
as outras duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencentes
uma cada um dos restantes sócios Manuel José Carvalhido Milhazes
e Palmira Carvalhido Milhazes Cadilhe.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de igual ao quíntuplo do capital so-
cial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem aos todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 �Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta dos gerentes Manuel José
Carvalhido Milhazes e Palmira Carvalhido Milhazes Cadilhe.

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos gerentes
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras 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

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

11 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073086

CLÍNICA MÉDICA-DENTÁRIA DE A VER-O-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1721/941012; identificação de pessoa colectiva n.º 503282707;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/10082001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta, de onde consta que o capital social foi aumentado de 400 000$
para 1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em
dinheiro, e da seguinte forma: o sócio Luís Manuel Maio Zeferino,
com 572 290$, e a sócia Ana Maria dos Santos Russo, com 30 120$,
e em consequência, foi alterado o artigo 5.º do contrato social, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Luís Manuel Maio Zeferino, e outra de 250 euros,
pertencente à sócia Ana Maria dos Santos Russo.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10073035

JOSÉ MANUEL ALVES CORREIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º  2843/010827; identificação de pessoa colectiva
n.º P 505634422; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/27082001.

Certifico que José Manuel Alves Correia, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Alves Correia, Sociedade
de Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora dos
Bons Caminhos, 71, da freguesia de Navais, do concelho da Póvoa
de Varzim.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, agências filiais
ou quaisquer outras formas de representação social, no território
nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação de viaturas, pintura,
chapeiro, mecânica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao próprio sócio José Manuel
Alves Correia, que desde já fica nomeado gerente, sendo necessária
e suficiente a sua assinatura para vincular 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.

§ único. Os negócios entre o sócio único e a sociedade, obedecem
a forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem observar
a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10072900

VILA DO CONDE

MANUEL ILÍDIO SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3121/010903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010903.

Certifico que 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 Ilídio Santos Ferreira,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Pias, 500, da freguesia de Vairão,
deste concelho de Vila do Conde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.
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3 � A gerência poderá, livremente, criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação, que os negócios jus-
tifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios, estucagem, revestimento de pavimentos e paredes, pintura e
colocação de vidros, actividades de acabamento.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro e integralmente realizado,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo: uma no valor no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel Ilídio dos Santos
Ferreira, e outra no valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Georgina da Silva Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 25 000 euros, desde que assim o deliberem
por unanimidade todos os sócios.

ARTIGO 5.º

 A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios e seus
descendentes, ficando dependente do consentimento da sociedade, a
quem é reservado o direito de preferência, a cessão, de quotas a
estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica afecta ao sócio
Manuel Ilídio dos Santos Ferreira, que desde já é nomeado gerente,
ficando a sociedade obrigada em todos os seus actos e contratos com
a sua assinatura.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

3 � Fica absolutamente interdito à gerência assumir em nome da
sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses
sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou letras de
favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade, por morte ou interdição de qualquer dos sócios, con-
tinuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou represen-
tantes do falecido ou interdito, nomeando aqueles um de entre si
que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
em comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda
de trabalhos devidamente discriminada.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791037

IDALINA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3129/010910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010910.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Idalina Ferreira, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua do Cimo de Cheira, 84, A, da freguesia de Ferreiró, do
concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de vestuário exterior em série.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 506,24 euros, realizado em dinheiro,
quanto a 5000 euros, pelo sócio Ventura Gomes da Silva, com os
quais subscreve uma quota do mesmo valor, e em espécie com a
entrada de bens no valor total de 7506,24 euros, pela sócia Idalina
Maria da Silva Ferreira, com os quais subscreve uma quota do mesmo
valor nominal, bens que são os seguintes:

a) Máquina de costura Mitsubishi L62-1280M1TW, n.º 770 048,
com o valor de 947,72 euros;

b) Máquina de costura modelo Brother, n.º 26, ponto corrido, com
o valor de 367,64 euros;

c) Máquina de costura modelo Brother, n.º 114, ponto corrido,
com o valor de 367,64 euros;

d) Máquina de costura Gunstar KM 235 A, n.º 96 085 472, pon-
to corrido, com o valor de 367,64 euros;

e) Máquina Mitsubishi LS2-1280M1TW, n.º 990 070, com o va-
lor de 1527,57 euros;

f) Máquina Mitsubishi LS2-1280M1TW,  n.º 10 140, com o va-
lor de 1527,57 euros;

g) Máquina Gunstar KM 235, n.º 32 098 214, com o valor de
1418,46 euros;

h) Máquina Kingtex, n.º 100 050 458, com o valor de 982 euros.
2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de

capital até ao montante global correspondente a cinco vezes o ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
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 suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 leasing; e

c) Conceder e obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condi-
ções que entenderem.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Relatório a que se refere o artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

Em cumprimento do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, Gregório, Carvalho & Costa, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por João Domingues Costa, inscrito na Lista
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 836, sem interesses patri-
moniais ou outros na firma Idalina Ferreira, L.da, com o número de
contribuinte P 505636557, apresenta o relatório referente à entra-
da de bens de Idalina Maria da Silva Ferreira, para realização da sua
quota no capital social da firma já mencionada.

1. Descrição dos bens:
1.1. Máquina de costura Mitsubishi L62-1280M1TW, n.º 770 048.
1.2. Máquina de costura modelo Brother, n.º 26, ponto corrido.
1.3. Máquina de costura modelo Brother, n.º 114, ponto corrido
1.4. Máquina de costura Gunstar KM 235 A, n.º 96 085 472, ponto

corrido.
1.5. Máquina Mitsubishi LS2-1280M1TW, n.º 990 070.
1.6. Máquina Mitsubishi LS2-1280M1TW, n.º 10 140.
1.6. Máquina Gunstar KM 235, n.º 32098214.
1.7. Máquina Kingtex, n.º 100 050 458.
2. Avaliação dos bens:
2.1. Avaliação dos bens descritos no ponto 1:
2.1.1 Avaliação do bem descrito em 1.1: atribui-se o valor de

947,72 euros.
2.1.2. Avaliação do bem descrito em 1.2: atribui-se o valor de

367,64 euros.
2.1.3. Avaliação do bem descrito em l.3: atribui-se o valor de

367,64 euros.
 2.1.4 Avaliação do bem descrito em 14: atribui-se o valor de

367,64 euros.
 2.1.5 Avaliação do bem descrito em 1.5: atribui-se o valor de

1527,57 euros.
2.1.6. Avaliação do bem descrito em 1.6: atribui-se o valor de

1527,57 euros.
2.1.7. Avaliação do bem descrito em 1.7: atribui-se o valor de

1418,46 euros.
2.1.8. Avaliação do bem descrito em 1.8: atribui-se o valor de

982 euros.
2.2. A avaliação dos bens descritos nos pontos 2.1 teve em conta

o estado actual e o seu preço por informação do mercado.
3. Os valores referidos em 2.1 não incluem quaisquer impostos

que, por lei, venham a ser devidos na sua transmissão.
4. É nossa convicção que os valores atribuídos aos bens descritos

nos pontos 1.1 a 1.8, no montante global de 7506,24 euros, reflec-
tem de forma apropriada o valor nominal parcial da quota a subs-
crever por Idalina Maria da Silva Ferreira, no capital da firma Idalina
Ferreira, L.da

2 de Agosto de 2001. � Gregório Carvalho & Costa, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por João Domin-
gues Costa, revisor oficial de contas n.º 836.

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791541

J. VÍTOR � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3128/010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/010907.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Vítor � Serviços de Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Areias, 5, freguesia de Vila Chã,
concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios e
outros serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791533

AUTO CURVAL & FILHOS � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3127/010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010907.

Certifico que 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 Auto Curval & Filhos � Repa-
rações Automóveis, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Ergal, 17, na freguesia de Fornelo,
concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de reparação,
manutenção e limpeza de veículos. Comércio e representações de
produtos diversos, nomeadamente veículos automóveis, peças e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 2500
euros, pertencente ao sócio José Curval Frederico da Silva, e outras
duas do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791525

PICHELARIA VILACONDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3123/010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pichelaria Vilacondense, L.da, e vai
ter a sua sede na Calçada de Santiago, 6, da freguesia e concelho de
Vila do Conde.

§ 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 estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de pichelaria, comércio de
artigos de pichelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, 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 socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791053

CARPINTARIA DO CASAL DA RETORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3122/010905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/010905.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria do Casal da Retorta, L.da,
com sede na Avenida de Manuel Dias, 16, freguesia de Retorta,
concelho de Vila do Conde.

§ 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 produção, montagem, comércio de pro-
dutos diversos, nomeadamente trabalhos de carpintaria, caixilharia,
mobiliário e produtos afins; actividades de acabamento de carpinta-
ria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de 2000
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 dos sócios Álvaro Pires
Ferreira e Jaime Pires Ferreira, que desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes em segundo lugar,
do direito de preferência na respectiva aquisição.
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ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791945

M. A. S. S. � PICHELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3124/010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/010906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. A. S. S. � Pichelaria, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Pias, 558, da freguesia de Vairão, do
concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalação de canalizações gerais, cli-
matização e respectivas reparações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio, que desde já é no-
meado gerente, 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 desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791401

DOCES F. E B. � FABRICO DE DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1880/960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503595624;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/010821.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste, com alteração do
contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de
cada uma das sócias Maria de Fátima Ferreira Ramos de Oliveira e
Beatriz Justina Ferreira Ramos de Oliveira.

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

Está conforme.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791010

EURORIBOL � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2581/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504711997;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/010905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º,
o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

 1 � O capital social, subscrito em dinheiro e outros valores, é
de 200 000 euros, dividido em 20 000 acções do valor nominal de
10 euros cada; o montante de capital realizado é de 180 371 euros
e corresponde a 90,2 % do total, devendo o restante ser realizado
no prazo de seis meses a contar da presente data.

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

Está conforme.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 16790960

KAMEKO � PRODUTOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3125/010906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/010906.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma KAMEKO � Produtos Ortopédicos,
L.da, com sede na Rua do 5 de Outubro, 1081, freguesia e concelho
de Vila do Conde.

§ único. 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.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos ortopédi-
cos, colchões, cadeirões, louças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de 25 000
euros, é dividido em duas quotas, sendo: uma do valor de 15 000
euros, pertencente ao sócio Germano Fernando Correia da Costa
Nunes, e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente à
sócia Eugénia Maria Carneiro de Castro Pereira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia geral,
bem como prestações suplementares até ao décuplo do mesmo, re-
partidas proporcionalmente por todos os sócios em função das suas
quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada, de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, incumbe
a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda
de bens móveis e imóveis, bem como dar e tomar de arrendamento
quaisquer bens imóveis.

ARTIGO 6.º

 A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem di-
reito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição e inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros
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ou representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto
a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791410

ARNALDO MANUEL SILVA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2386/981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504278517;
inscrições n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 5 e 6/
010827.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

1) Nomeação de gerente de Maria Isabel Gonçalves de Azevedo.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2001.
2) Aumento de capital e redenominação deste, com alteração do

contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 12 500
euros e está dividido em duas quotas iguais de 6250 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Arnaldo Manuel da Silva Mar-
tins e Maria Isabel Gonçalves de Azevedo.

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791428

MAITINTA � SOCIEDADE INDUSTRIAL, COMERCIAL
E DISTRIBUIDORA DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1838/951117; identificação de pessoa colectiva n.º 501447744;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 15/010829.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data: 5 de Julho de 2001.

Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791479

EDUARDO & JOSÉ PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 473/810130; identificação de pessoa colectiva n.º 501106537;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/010821.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste, com alteração do
contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro já entrado no caixa social e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme.

21 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791029

JOSÉ AZEVEDO DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 197/730601; identificação de pessoa colectiva n.º 500155003;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/010829.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
14 000 euros, dividido em duas quotas, sendo: uma do valor nomi-
nal de 11 200 euros do sócio José Azevedo da Rocha, e outra do
valor nominal de 2800 euros da sócia Idalina da Silva Cruz.

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

Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791444

TÁXIS AREIAS DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2575/991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504653563;
inscrições n.os 2 e 3; número e data da apresentação: 11/010929.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, alterando os artigos 3.º, e n.os 1 e 2 do 4.º, os
quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Vasco Fernandes de Castro e
Idalina Rodrigues Maia de Castro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos já gerentes Vasco
Fernandes de Castro e Lenine Domingues Araújo, e, ainda, da sócia
Idalina Rodrigues Maia de Castro, desde já designada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente é sufici-
ente a assinatura de qualquer um dos gerentes designados Vasco Fer-
nandes de Castro e Idalina Rodrigues Maia de Castro.

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

Está conforme.

29 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791436

L. D. � SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1557/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503095508;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/090801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessão de funções do gerente António Augusto Mora Pereira, por
renúncia, em 8 de Agosto de 2001.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível.) 14363798

MARIA FERNANDA A. A. SILVA � CONFECÇÕES
TÊXTEIS LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3126/010907; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/010907.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Maria Fernanda A. A. Silva �
Confecções Têxteis Lar, Unipessoal, L.da

2 � A sede social é no concelho de Vila do Conde, na Urbaniza-
ção da Igreja, Rua Doze, 125, da freguesia de Vilar do Pinheiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, su-
cursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
comércio e confecções de artigos têxteis lar.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação do sócio, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e pertence à sócia Maria Fernanda Alves de Andrade Silva.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderá ser deliberada a exigência de prestações suplementa-
res de capital e até ao limite máximo correspondente ao décuplo do
seu capital social, devendo, para o efeito, ser fixado o montante
exigível e o prazo de prestação.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, cujos juros e
termos de reembolso, deverão ser fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Morte ou interdição do sócio

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os seus herdeiros ou representante, devendo os
contitulares da quota nomear um de entre si que a todos represente
na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes que
forem nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remune-
ração, conforme deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente sócio
único Maria Fernanda Alves de Andrade Silva ou, então, de dois
outros gerentes, em conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao n.º 2 do presente artigo, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como compro-
meter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os im-
perativos legais, quanto à constituição do fundo de reserva legal,
serão aplicados conforme for deliberado pelo sócio único.

ARTIGO 9.º

Decisões do sócio

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único, rela-
tivamente a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas
em regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de
deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Contrato do sócio com a sociedade unipessoal

1 � Para prossecução do objecto social da sociedade, o sócio único
fica expressamente autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade.

2 � Todos os negócios jurídicos a celebrar entre o sócio e a so-
ciedade deverão ser sempre reduzidos a escrito e, nos casos previs-
tos, obedecer à forma legal prescrita.

Está conforme.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791517

OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS JOSÉ
AURÉLIO SILVA COSTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3135/010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/010913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Oficina de Reparações de Automóveis
José Aurélio Silva Costa, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Nossa Senhora da Saúde, 95,
da freguesia de Junqueira, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede da sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

3.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio José
Aurélio da Silva Costa.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo, por isso, suficiente a sua intervenção para obrigar a socie-
dade.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Aurélio da Silva
Costa.

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores,
no seu conjunto, ao décuplo do capital social.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.
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8.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudantel, (Assinatura ilegível.)
16791649

ANA BRAGA, COMÉRCIO DE PELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1992/961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503759872;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/010813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divididos em duas quotas de 2500 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Joaquim Raul Oliveira da Silva
Braga e Ana Paula da Silva Teixeira Braga.

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

Está conforme.

13 de Agosto de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 16790987

PAPELARIA PINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2060/970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503842605;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/010813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato, tendo alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma ao sócio Marcelino José Bertão da Cruz
Costa e a outra à sócia Maria de Fátima Ferreira da Costa Cruz.

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

Está conforme.

10 de Agosto de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 16790995

E. M. � ELECTROMECÂNICA DO MINDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1274/920131; identificação de pessoa colectiva n.º 502707350;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-2 e inscrição n.º E-3; núme-
ros e data das apresentações: 6 e 7/010814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerentes de Manuel António dos Santos Jor-
ge e de Pedro Alexandre dos Santos Duarte Silva, por renúncia em
2 de Setembro de 1992.

Nomeação de gerentes, António Maria Polícia, casado, residente
na Avenida da República, 281, 3.º, Matosinhos e de Adriano Virgí-
lio Guimarães Ribeiro, casado, Santa Luzia, Rebordosa, Paredes.

Data da deliberação: 2 de Setembro de 1992.

Está conforme.

11 de Agosto de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791002

MOURA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 904/880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501984038;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 26/090801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções da gerente Maria Manuela Ferreira da Rocha
Pereira, por renúncia, em 8 de Agosto de 2001.

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14386526

CONFECÇÕES MATILDE & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3132/010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Confecções Matilde & Pontes, L.da,
e a sua sede na Rua das Escolas Novas, 394, freguesia de Fornelos,
do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, no
território nacional ou no estrangeiro, sem prévia autorização da
assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste no corte e confecção de vestuário.

3.º

1 � O capital social, integralmente liberado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 2500 euros
a quota pertencente a cada um dos sócios Matilde Maria dos Santos
Azevedo Pontes e Joaquim Afonso de Oliveira Pontes.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.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 � Ficam desde já designados gerentes os sócios fundadores.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar, trocar ou vender quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento, bem como al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais ou industriais; e
d) Celebrar quaisquer contratos, designadamente de locação finan-

ceira.
5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de
quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas ces-
sões a estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou, por outra

forma, retirada da livre disponiblidade do seu titular;
c) Insolvência ou falência do seu titular.

7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante (Assinatura ilegível.)
16791576

VASCONCELOS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1019/890707; identificação de pessoa colectiva n.º 502190027;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/010904.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 50 000 euros, podendo ser elevado, por uma ou mais
vezes, pelos sócios ou pela admissão de novos sócios.

§ 1.º Aos aumentos de capital efectuados pelos sócios só poderão
acorrer aqueles que estejam em pleno gozo dos seus direitos sociais,
na proporção das suas quotas, desde que estejam inteiramente libe-
radas e desde que os sócios e as respectivas quotas não estejam
incursos em nenhuma das condições previstas nas alíneas c), d) e e)
do artigo 6.º deste pacto.

§ 2.º Nos casos de impossibilidade de acorrer aos aumentos de
capital social previstos no parágrafo anterior, e mesmo que se trate
de incorporação de reservas, a subscrição da totalidade do aumento
reverte a favor dos outros sócios, na respectiva proporção, em pre-
juízo do sócio inibido.

ARTIGO 4.º

O capital social, referido no corpo do artigo anterior, é represen-
tado por duas quotas iguais de 25 000 euros, liberadas, pertencendo
uma ao sócio Valdemar da Silva Vasconcelos e outra ao sócio José
Carlos Gonçalves de Jesus.

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

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791487

DINÂMICA � TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2279/980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504183931;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 13/010914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato, quanto ao artigo 5.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 1 500 000 euros, estando realizado, em
dinheiro, 1 001 000 euros, sendo o restante a realizar, também em
dinheiro, até 31 de Dezembro de 2002, e divide-se em 1 500 000 ac-
ções com o valor nominal de 1 euro cada.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, mantendo-se, no
entanto, apenas nominativas, enquanto se mantiveram os accionistas
fundadores ou seus familiares e incorporam-se em títulos de 1, 5, 10,
100 e 1000 acções. Os títulos das acções são assinados por dois admi-
nistradores, podendo as respectivas assinaturas ser de chancela.

3 � O conselho de administração pode, livremente, aumentar o
capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, até ao
limite de 125 000 euros, em cada ano.

4 � A assembleia geral, no entanto, pode deliberar outros aumen-
tos de capital por votos favoráveis correspondentes à totalidade do
capital social.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791681

ALBINO MAIA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1930/960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503658758;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/010813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Albi-
no Luís de Oliveira Maia e Adriano Fernando Carvalho da Fonseca.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16790979

CONSTRUÇÕES JOAQUIM CARLOS RAMALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3133/010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/010913.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Joaquim
Carlos Ramalho, L.da, tem a sua sede na Rua da Praia Nova, 41,
freguesia de Vila Chã, do concelho de Vila do Conde, o seu início
conta-se a partir de hoje, e durará por tempo indeterminado.

2 � A gerência poderá transferir a sede para outro local do mesmo
concelho ou de concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de acabamentos de cons-
trução civil, estucagem, pintura e revestimento cerâmico de pavi-
mentos e paredes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Carlos Ferreira Ramalho,
e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Carlos Rafael Martins
Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente per-
mitida entre sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, é reserva-
do o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Joaquim Carlos Ferreira Ramalho, que desde já é designado
gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o titular;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada, incluída em massa

falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
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c) Se, em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a
quota deixar de pertencer ao sócio.

2 � O valor da contrapartida é, no caso da alínea b) do número
anterior, o que resultar do último balanço aprovado e, no caso da
alínea c), o menor dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço especialmente elaborado para o

efeito.
ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os res-
pectivos herdeiros ou seus representantes deverão nomear um de
entre eles que a todos represente na sociedade, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver em comunhão hereditária, no prazo de 30 dias,
após a verificação de qualquer daquelas situações.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei determinar outros prazos e formalidades.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791606

DOMINGOS MOURA � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1318/920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502749768;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/010912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração total do contrato, o qual se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingos Moura � Contabili-
dade, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Pereira Jú-
nior, 53, 1.º, sala 2, na cidade de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os serviços de contabilidade, verifi-
cação de contas, escrituração comercial, gestão de empresas, estu-
dos económicos e pareceres fiscais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular o único sócio Domingos Manuel Dias de Moura.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar por unanimidade a exigência
de prestações suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
do único sócio Domingos Manuel Dias de Moura, que desde já é
nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente nomeado.

3 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

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

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791592

CONSTRUÇÕES HABISOBRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3131/010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Habi-
sobrado, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Agra, 138, da fre-
guesia de Rio Mau, deste concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Fer-
reira Alves e António Silva Cardoso.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao dobro do capital social, na proporção das respectivas quotas
e desde que assim seja deliberado em assembleia geral e com o acordo
de todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer
um deles para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos.

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em negócios estra-
nhos ao objecto social, nomeadamente em fianças, abonações e le-
tras de favor.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
sócios, mas a favor de estranhos carece do consentimento da socie-
dade, à qual, em segundo lugar, e aos sócios não cedentes, em pri-
meiro lugar, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobreviventes e com os herdeiros do falecido e o represen-
tante do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que a
todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver no es-
tado de comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

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

a) Cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos casos
em que dele careça;

b) Quando a quota tiver sido penhorada, arrestada, arrolada ou,
por qualquer outra forma, apreendida judicialmente sem que o seu
titular tenha deduzido oposição procedente;

c) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios
estranhos ao objecto social ou aos interesses da sociedade;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultem deste pacto ou da lei;

e) Por divórcio ou por separação de pessoas e bens de qualquer
sócio, quando a respectiva quota for adjudicada a quem dela não for
titular.

2 � A contrapartida da amortização será correspondente ao va-
lor determinado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme.

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791584
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METALURGIA ARVORENSE � SOCIEDADE
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 132/681012; identificação de pessoa colectiva n.º 500191972;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/010906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma do
valor nominal de 218 750 euros, pertencente ao sócio Laurindo Al-
ves da Silva, e uma do valor nominal de 31 250 euros, pertencente
à sócia Celestina de Oliveira Neves.

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791509

INCREMENTAL � FORMAÇÃO, CONTABILIDADE,
AUDITORIA, CONSULTADORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2350/980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504230689;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/010905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e redenominação deste, com alteração do con-
trato, quanto aos artigos 2.º e n.º 1 do 3.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional nas áre-
as de contabilidade, auditoria, gestão, marketing, comunicação, qua-
lidade total e gestão de processos. Prestação de serviços nas áreas
indicada para formação, estudos económicos, projectos de investi-
mento, fiscalidade, consultadoria, informática, reengenharia das or-
ganizações e projectos de recuperação de empresas. Turismo no
espaço rural e formação na área do turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros,
dividido em quatro quotas, sendo: duas iguais do valor nominal de
1500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias Rita Susana
Matos Rocha e Carla Edite Matos Rocha, e as outras duas, também
iguais, do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada
um dos restantes sócios António da Silva Rocha e Maria Manuela
Dias Matos da Silva Rocha.

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

Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791495

OLIVEIRA & LAGE � CAFETARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2098/870530; identificação de pessoa colectiva n.º 503907057;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 3, 4 e 5/040901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerentes de Maria da Soledade Lage Gonçalo
e José Carlos de Sousa Oliveira, por renúncia, em 6 de Junho de
2001, e alteração do contrato, quanto aos artigo 4.º e 5.º, o quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Carla Alexandra
Fangueiro Marques, desde já designada gerente.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura da gerente nomeada.

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

Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791460

RAMALHO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 130/680615; identificação de pessoa colectiva n.º 501116486;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 03/010830.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 8 de Agosto de 2001.

Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791452

RESTAURANTE MANJAR DA AREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1797/950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503465755;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; número e
data da apresentação: 18/100901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerentes de Maria Antónia da Costa Maia
Rodrigues, Maria Albina da Costa Maia Ferreira e Maria José da Costa
Maia Ferreira, por renúncia, em 29 de Junho de 2001, e aumento de
capital e redenominação deste, com alteração do contrato, quanto
aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma de
4250 euros do sócio Ventura Ferreira de Oliveira, e três iguais de
250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Ven-
tura da Hora Oliveira, António Manuel da Hora Oliveira e Paula
Maria da Hora Oliveira Martins.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura do gerente Ventura Ferreira de Oliveira.

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

Está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791568

MARIA PALMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3134/010913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/010913.

Certifico que 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 Maria Palmira Campos de Oli-
veira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa de Santa
Eufémia, 790, da freguesia de Canidelo, deste concelho de Vila do
Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência pode deslocar a sua sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
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como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os remates cortes de calçado (acaba-
mentos).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal de
que é titular a única sócia Maria Palmira Campos de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence à sócia Maria Palmira Campos de Oli-
veira, que desde já é designada gerente.

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 da gerente nomeada ou de
um procurador por ela nomeado.

ARTIGO 5.º

1 � A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto social, devendo tais negócios ou actos jurídicos constarem de
documento escrito.

2 � Em tudo aquilo que não esteja especialmente regulado para
esta sociedade, aplicam-se, supletivamente, as normas que regem as
sociedades comerciais por quotas.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791614

VARZIMAR � SOCIEDADE DE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 855/860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501680616;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/010914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais com o valor nominal de
2 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Ma-
nuel Nobre de Carvalho e Hélia Maria Cardoso Neves Marques Car-
valho.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo ou
fora dele, compete a dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Fernando Ma-
nuel Nobre de Carvalho e Hélia Maria Cardoso Neves Marques Car-
valho.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791622

VÍTOR COSTA � SOFTWARE E HARDWARE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3136/010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010914.

Certifico que 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 Vítor Costa � Software e Hardware,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Capitão Hercu-
lano Ramalho, 18, da freguesia e concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e assistência técni-
ca (24 horas) de material informático, consumíveis de hardware e
software. Segurança, compra e venda de material respectivo. Com-
pra e venda de material contra incêndios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor de que é ti-
tular o único sócio Vítor Manuel Ribeiro da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica a cargo
do único sócio Vítor Manuel Ribeiro da Costa.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente nomeado.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da
assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo sócio.

5 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16791657

FLOR DO AVE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1970/960906; identificação de pessoa colectiva n.º 503274160;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/010914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação do conselho de administração, administrador único: Eu-
génia Maria Paiva Torres.

Data da nomeação: 31 de Julho de 2001.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791665

SANTARÉM

ALCANENA

CURTUMES PIÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 174/
130279; identificação de pessoa colectiva n.º 500827907; data da
apresentação: 010831.

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.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria Ma-
teus Henriques Ferreira Gomes. 14115565

SAPATARIA A ROMANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 570/
181093; identificação de pessoa colectiva n.º 503078492; data da
apresentação: 010710.
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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.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145073

FÁBRICA DE MALHAS ESMERALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 345/
670201; identificação de pessoa colectiva n.º 500106363; data da
apresentação: 010904.

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.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145103

RAUL SILVA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 277/
720717; data da apresentação: 010904.

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.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145090

OLIVEIRA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 7/
100485; identificação de pessoa colectiva n.º 501639632; data da
apresentação: 010904.

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.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145081

OURO AZUL � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 492/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502288434; data da
apresentação: 010904.

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.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145111

EQUICAÇA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS
PARA EQUITAÇÃO E CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 754/
971229; identificação de pessoa colectiva n.º 504107879; número
e data da apresentação: 4/990527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 09518070

LOGICOLOR � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 151, Vila Moreira,
Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 645/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503385166; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas das apresenta-
ções: 03/990503 e 1/990623.

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

Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio de 1999-2002:
Administração: administrador único � Pedro Miguel Lopes Fer-

reira, divorciado, residente em Vila Moreira, Alcanena.
Fiscalização: fiscal único � Luís Filipe Vicente Pinto, revisor ofi-

cial de contas, casado, residente na Avenida do Vidreiro, 166-A, 3.º,
esquerdo, Marinha Grande; suplente � Luís Guerra Marques, revisor
oficial de contas, casado, residente no Largo de Gago Coutinho e
Sacadura Cabral, 1.º, direito, Marinha Grande.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 08765553

LOGICOLOR � REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 645/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503385166; número
e data da apresentação: 2/990503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145120

C. MATA � EXPORTE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: lugar de Casais Robustos, Moitas Venda, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 425/
140291; inscrição n.º 6; identificação de pessoa colectiva
n.º 502504021; número e data da apresentação: 2/990420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do pacto, acrescentando o artigo 8.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 8.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, podem estes ser obri-
gados a efectuar prestações suplementares de capital, nas condições
a definir em assembleia geral até ao montante de 900 000 000$.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 08764727

ALCURTE � CURTUMES, S. A.

Sede: Rua de Sacadura Cabral, 3, Alcanena

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 895/
001214; inscrição n.º 2; identificação de pessoa colectiva
n.º 505204070; número e data da apresentação: 5/010907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do pacto, com aumento de capital de 76 424 160$,
em dinheiro, tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao
artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 880 000 euros, dividido em 176 000 ac-
ções de 5 euros cada.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Orlinda Maria
Mateus Henriques Ferreira Gomes. 14145510

ALMEIRIM

TROIACONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 969/
010827; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
010827.

Certifico que, por escritura lavrada em 24 de Agosto de 2001,
exarada de fl. 93 a fl. 94 v.º do livro n.º 11-E do Cartório Notarial
de Alpiarça, entre Carlos Alberto Cardoso da Silva, casado com Luísa
Maria Constantino Ferreira da Silva no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Angola, 114-A, Almeirim, e João Car-
los Ferreira da Silva, solteiro, maior, residente na Rua de Angola,
114-A, Almeirim, 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 TROIACONTA � Contabilida-
de e Gestão, L.da, e vai ter a sua sede no Largo da Praça de Touros,
9, 1.º, freguesia e concelho de Almeirim.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social dentro
do concelho de Almeirim ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, fiscalidade e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
de 20 000 euros, desde que a chamada seja deliberada pela unanimi-
dade dos votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Alberto Car-
doso da Silva.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme vier a

ser deliberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remune-
ração consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros
de exercício da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios,
não carece do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, fica reconhecido
o direito de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade não se dissolve, continuando com os seus herdeiros ou repre-
sentantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar uma quota sem o consentimento do
respectivo titular, adquiri-la ou fazê-la adquirir por terceiro, quando
ocorra um dos seguintes factos, a seguir enumerados, que o presente
contrato considera fundamento de amortização compulsiva:

a) Fraude, por acção ou omissão devidamente comprovadas, lesi-
va dos direitos e do bom nome da sociedade ou dos sócios;

b) Falência, insolvência, penhora, arresto, confisco ou outro pro-
cedimento cautelar não contestado e, ainda, arrematação, adjudica-
ção judicial, venda em execução ou transferência da sua titularidade,
imposta por meio legal ou administrativo;

c) Condenação do sócio em processo judicial movido pela socie-
dade.

ARTIGO 9.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse
económico, bem como em sociedades de responsabilidade limitada
com o objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 15983498

VITOR MANUEL APOLINÁRIO PEREIRA MOTA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 970/
010829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010829.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Julho de 2001,
exarada a fl. 48 do livro n.º 139-F do 1.º Cartório Notarial de San-
tarém, Vítor Manuel Apolinário Pereira Mota, solteiro, maior, re-
sidente na Rua de Angola, 157-D e E, Almeirim, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Manuel Apolinário Pereira Mota,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Matadouro
Municipal, 65, na cidade, freguesia e concelho de Almeirim.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pneus novos e usa-
dos, reparações, alinhamentos de direcções e calibragem de rodas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Vítor Manuel Apolinário Pe-
reira Mota.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um gerente, a designar
em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o único sócio Vítor Manuel Apolinário
Pereira Mota.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto so-
cial.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 15983471

ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES CAETANO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 971/
010829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010829.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Julho de 2001,
exarada a fl. 55 do livro n.º 139-F do 1.º Cartório Notarial de San-
tarém, António José Fernandes Caetano, solteiro, maior, residente
na Rua Nova, Fazendas de Almeirim, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António José Fernandes Caetano,
Sociedade Unipessoal, L.da, concelho de Almeirim.
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2.º

A sociedade tem por objecto o prestação de serviços na constru-
ção, ampliação, transformação e restauro de edifícios, executadas
numa base de conta própria, empreitada e subempreitada.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está representado por uma única quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio António José Fernandes Cae-
tano.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um gerente, a designar
em assembleia geral.

2 � Fica designado gerente o único sócio António José Fernan-
des Caetano.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto so-
cial.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 15983480

BENAVENTE

TRANSECLIPSE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1123/010103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/010829.

Certifico que entre Paulo Sérgio Rodrigues Inácio e mulher, Per-
pétua Rita Nogueira César Inácio, casados sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e concelho de Salvaterra
de Magos, e ela da freguesia e concelho de Benavente, onde são
domiciliados em Vila das Areias, Loteamento Francisca Nunes, lote 9,
identificações fiscais, respectivamente, n.os 139095225 e
190069627, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSECLIPSE � Transportes, L.da,
tem a sede social em Vila das Areias, Loteamento Francisca Nunes,
lote 9, na vila, freguesia e concelho de Benavente, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, filiais ou quaisquer outras formas
de representação, dentro e fora do território nacional.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes rodoviários
de mercadorias por conta de outrem.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros, uma de cada um dos sócios Paulo Sérgio Rodrigues
Inácio e Perpétua Rita Nogueira César Inácio.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social, na proporção das suas respec-
tivas quotas.

5.º

A cessão de quotas entre sócios e quando a lei o permitir é livre;
porém, a cessão a estranhos, carece de consentimento da sociedade
e dos sócios, a quem fica reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar para aquela, e seguidamente para estes.

6.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos dois só-
cios, desde já nomeados gerentes, ficando também nomeada gerente
a não sócia Liliana Teresa Guerra Inês, casada, domiciliada em
Comeiras de Cima, freguesia de Achete, concelho de Santarém, a
quem foi reconhecida capacidade profissional no âmbito, nacional e
internacional, para a actividade acima referenciada.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a intervenção e assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a da gerente Liliana Teresa Guerra
Inês.

§ 2.º Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, as assembleias
gerais serão convocadas, através de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118943

METAL PERNES � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1051/000504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/000504.

Certifico que entre:
1.º Manuel João Romão Pernes, natural de Samora Correia, Bena-

vente, e sua mulher, Maria Isabel Ramos Santos Pernes, natural de
Canha, Montijo, casados no regime da comunhão de adquiridos, re-
sidentes na Rua de Florbela Espanca, 8, em Samora Correia, Bena-
vente;

2.ª Sandra Isabel dos Santos Pernes, solteira, maior, natural de
Samora Correia, Benavente, onde reside na morada acima indicada,
e 3.ª Patrícia Alexandra Santos Pernes Pereira, casada com Nuno
Miguel Fernandes Pereira no regime da comunhão de adquiridos,
natural de Samora Correia, Benavente, onde reside na Urbanização
da Lezíria, lote 3, 4.º, esquerdo;
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 Metal Pernes � Metalúrgica, L.da,
e tem a sua sede no Parque Industrial da Murteira, 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 da sociedade consiste na fabricação de estruturas de
construção metálica. Fabricação de portas, janelas e elementos si-
milares em metal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo: uma
de 1750 euros, pertencente ao sócio Manuel João Romão Pernes,
uma de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Ramos Santos
Pernes, e duas quotas iguais de 1000 euros cada uma, pertencentes
uma a cada uma das sócias Sandra Isabel dos Santos Pernes e Patrí-
cia Alexandra Santos Pernes Pereira.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, ficando a sociedade vinculada com a



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(99)

intervenção isolada do gerente Manuel João Romão Pernes ou com
a intervenção conjunta de dois dos restantes gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de
não sócios, depende do consentimento prévio da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a não sócios, a sociedade, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo, gozam do di-
reito de preferência na proporção das suas quotas.

ARTIGO 8.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 judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118935

ESTÊVÃO DE JESUS LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1121/001229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/001229.

Certifico que entre Estevão de Jesus Lopes, natural da freguesia
de Samora Correia, concelho de Benavente, e mulher, Irene da Con-
ceição Rodrigues de Sousa, natural da freguesia e concelho de Mora,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes em
Arados, freguesia de Samora Correia, deste concelho, e os seus fi-
lhos, Estevão António de Sousa Lopes, João Pedro Sousa Lopes e
Miguel João de Sousa Lopes, todos solteiros, maiores, naturais da
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, onde residem
na morada acima indicada, 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 Estevão de Jesus Lopes & Fi-
lhos, L.da, e tem a sua sede em Arados, na 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.

3 � A sociedade poderá adquirir, livremente, participação no ca-
pital social de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei es-
pecial e ou prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo, ainda,
participar em consórcios ou agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas industri-
ais, aterros, desaterros, aluguer de camiões para transporte de mate-
riais de construção civil e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas no valor igual de
1000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Estevão de
Jesus Lopes, Irene da Conceição Rodrigues de Sousa, Estevão Antó-
nio de Sousa Lopes, João Pedro Sousa Lopes e Miguel João de Sousa
Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conso-
ante for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, os quais
ficam desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta do gerente
Estevão de Jesus Lopes com a de qualquer um dos restantes geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios; po-
rém, a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade,

que terá direito de preferência, em primeiro lugar, e em segundo, os
restantes sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 8.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 judicial;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

Mais disseram os outorgantes:
Que os gerentes ora designados ficam autorizados a levantar da

conta aberta no banco adiante mencionado a quantia do capital
depositado, para fazer face a despesas com a sua constituição e re-
gisto, bem como com a aquisição de bens, equipamento e material
necessário à sua instalação.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118927

AJOVIMASIL � FABRICAÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1118/001227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/001227.

Certifico que entre:
1.º Vítor Carlos Rego Mendes Boto, divorciado, natural da fre-

guesia de Samora Correia, concelho de Benavente, onde reside no
Bairro de Nossa Senhora da Oliveira, Rua de Bento de Jesus Caraça,
lotes 91 e 92, contribuinte fiscal n.º 169249395, portador do bi-
lhete de identidade n.º 5528520, emitido em 30 de Dezembro de
1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º Maximiano Manuel Rego Mendes Boto, natural da freguesia
de Samora Correia, concelho de Benavente, onde reside na Estrada
Nacional n.º 118, no lugar do Porto Alto, freguesia de Samora Cor-
reia, concelho de Benavente, casado na comunhão de adquiridos com
Ana Paula Simões Mendes Boto, contribuinte fiscal n.º 184957699,
portador do bilhete de identidade n.º 6264245, emitido em 2 de Julho
de 1996 pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de AJOVIMASIL � Fabrica-
ção de Bombas de Água, L.da, e vai ter a sua sede no Bairro de Nossa
Senhora da Oliveira, na vila e freguesia de Samora Correia, conce-
lho de Benavente.

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

3.º

O seu objecto consiste na fabricação de bombas de água, execução
de furos para captação de água, sistema de rega, sondagens, piscinas,
instalações eléctricas, serralharia, mecânica geral, tornearia, elec-
trodomésticos, importação e exportação.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, per-
tence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo neces-
sárias as assinaturas de ambos para obrigar a sociedade.
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5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que tem
direito de preferência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os
sócios não cedentes.

6.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital
até ao montante de 15 000 euros.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras forma-
lidades, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com uma antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13118919

CIFO � SOCIEDDE DE FOMENTO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 649/
950331; identificação de pessoa colectiva n.º 503385417; núme-
ros e datas das apresentações: 3/080698; 13/290499, 1/130700 e
17/080601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000, respectivamente.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13131559

TRANSPORTES 7 SAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 874/
980506; identificação de pessoa colectiva n.º 504135643; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/980506.

Certifico que entre:
1.º Paulo Jorge da Conceição Marques, natural da freguesia e con-

celho de Benavente, onde reside na Estrada Municipal n.º 515, ca-
sado no regime da comunhão de adquiridos com Cândida Maria do
Céu Morais Marques, contribuinte fiscal n.º 153114274, portador do
bilhete de identidade n.º 6265884, emitido em 19 de Janeiro de 1994,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Cândida Maria do
Céu Morais Marques, natural de Angola, casada e residente com o
primeiro outorgante, contribuinte fiscal n.º 191487139, portadora
do bilhete de identidade n.º 8208286, emitido em 19 de Janeiro de
1994, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes 7 Saias, L.da, e
vai ter a sua sede na Estrada Municipal n.º 515, vila, freguesia e
concelho de Benavente, e o seu início conta-se a partir da data do
registo.

2.º

O seu objecto social é os transportes gerais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas; uma de 1 000 000$
do sócio Paulo Jorge da Conceição Marques, e outra de 1 000 000$
da sócia Cândida Maria do Céu Morais Marques.

§ único. Os sócios poderão deliberar, em assembleia geral, a
exigibilidade de prestações suplementares até 20 vezes o montante
do capital social.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
nerações, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, per-
tence a todos os sócios, que são desde já nomeados gerentes, sendo
necessária apenas uma assinatura para obrigar a sociedade, mesmo
na compra e venda de veículos automóveis.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, com ou sem juros, conforme vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, que tem
direito de preferência, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os
sócios não cedentes.

7.º

A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avales, letras de
favor e outros actos estranhos ao objecto social.

8.º

A assembleia geral, decidirá da assunção dos prejuízos e do desti-
no a dar aos lucros, nomeadamente a atribuição de gratificações.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prever outras formalida-
des, serão convocados por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

10.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, para pagamento de todas as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade e todo o apetrechamento necessário para
o início de actividade.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
06108482

TRINDADE & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1064/000703; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/000703.

Certifico que entre:
1.º Joaquim Nunes Trindade Peixoto, natural da freguesia de Ter-

rugem, do concelho de Elvas, casado com Dora Fernanda dos San-
tos Reis Trindade sob o regime da comunhão geral de bens, residen-
te na Rua do Brejo, lote 33, 2.º, esquerdo, Samora Correia.

2.º António Henriques dos Santos e Sousa, natural de Angola,
casado com Jacinta Maria João Esteves Sousa sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Rua de António Nobre, lote 8,
1.º, direito, Vale da Amoreira;
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 Trindade & Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Brejo, lote 33,
2.º, esquerdo, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, 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 necessárias as assinaturas
de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
13355856

CORUCHE

EURIMAR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 844/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503868329; data da
apresentação: 270601.

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.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 16378210

TURUCHE � TURISMO DE CORUCHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 676/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502775858; aver-
bamentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números
e data das apresentações: 2 a 5/170501.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções, como gerente, de Ilse Jorge Zahler
Trippmacher, por renúncia, a partir de 4 de Abril de 2001;

Cessação de funções, como gerente, de Walter Trippmacher, por
renúncia, a partir de 4 de Abril de 2001;

Alteração parcial do pacto social, quanto ao artigo 4.º dos estatu-
tos, o qual passa a ter a redacção seguinte:

4.º

A gerência é confiada a quem for nomeado gerente em assembleia
geral.

Nomeação como gerentes de Artur Manuel Ventura Figueira Gou-
veia e Maria Margarida Mendes Gonçalves Ribeiro Figueira Gouveia,
por deliberação da assembleia geral de 18 de Janeiro de 2001.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 16378237

AGRO CAMPÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 703/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502931450; data da
apresentação: 270601.

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.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 16378202

AGRO CAMPÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 703/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502931450; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/190701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu à
redenominação do capital social em euros, passando este a ser de
9975,95 euros e tendo procedido ao seu reforço com mais a quantia
de 24,05 euros, e, em consequência, alteração parcial do contrato,
nos seus artigos 4.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola, pecuária e
cinegética.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo: uma do valor nominal de
100 euros, na titularidade do sócio Emídio Leão Martins de Araújo;
uma do valor nominal de 100 euros, na titularidade da sócia Maria
Isabel Correia Gomes Leão de Araújo, e uma no valor nominal de
9800 euros, na titularidade da sócia Maria Joana Patrício Gomes Leão
de Araújo.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 16378199

OURÉM

PELFÁTIMA � LAVANDARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Portais, sem número, Lameira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2135;
identificação de pessoa colectiva n.º 505674238; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/010919.

Certifico que Luís Armando Oliveira Pinto, casado com Sandra
Cristina dos Reis Gonçalves Pinto na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua dos Portais, sem número, Lameira, Fátima, Ourém,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PELFÁTIMA � La-
vandaria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Portais, sem
número, lugar de Lameira, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
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 lavandaria de peles e
têxteis.

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 autorizar a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade até ao montante global correspondente a quatro
vezes o capital social.
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ARTIGO 6.º

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

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621310

LADRIMOI � APLICAÇÃO E COMÉRCIO
DE LADRILHOS, L.DA

Sede: Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2124;
identificação de pessoa colectiva n.º 505673185; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 16/010912.

Certifico que entre Manuel Henriques Lopes e mulher, Helena
Maria dos Reis Frazão Lopes, casados na comunhão de adquiridos e
Joaquim do Rosário Reis, solteiro, maior, todos residentes em
Moimento, Fátima, Ourém, 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 LADRIMOI � Aplicação e Co-
mércio de Ladrilhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Moimento, freguesia
de Fátima, concelho de Ourém.

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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de ladrilhador;
aplicação de revestimentos interiores e exteriores e comercializa-
ção dos produtos 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 três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2550 euros,
pertencente ao sócio Manuel Henriques Lopes, e duas iguais de
1225 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Helena
Maria Reis Frazão Lopes e Joaquim do Rosário Reis.

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 Manuel Henriques Lopes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que

deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere 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.

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.

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, e tomar de arrenda-
mento bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerênci nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621816

PRINCIPALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, 14, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2134;
identificação de pessoa colectiva n.º 505746026; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010919.

Certifico que entre Sérgio Luís Eufrásio Ribeiro, solteiro, maior,
e Abílio dos Santos Ribeiro e mulher, Emília Simões Eufrásio Ribei-
ro, casados na comunhão geral, todos residentes na Rua Principal,
14, Frexianda, Ourém, 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 PRINCIPALCONTA � Conta-
bilidade e Gestão, L.da, tem a sua sede na Rua Principal, 14, no lugar
e freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, e durará por tempo
indeterminado a contar de hoje.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral, a sociedade po-
derá transferir a sede social para qualquer outro local dentro do
concelho de Ourém ou para concelhos limítrofes, bem como poderá
criar sucursais, filiais, agências ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, em qualquer parte do País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos serviços de contabilidade,
auditoria e consultoria fiscal, comércio de material de escritório e
informático.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 4000 euros,
pertencente ao sócio Sérgio Luís Eufrásio Ribeiro; outra de 500 euros,
pertencente ao sócio Abílio Santos Ribeiro, e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Emília Simões Eufrásio Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao limite de três vezes o capital social existente no
momento da deliberação, reembolsáveis quando julgadas dispensá-
veis, 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 acor-
dadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 254 � 2 de Novembro de 2001 23 524-(103)

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos carece do consenti-
mento da sociedade, sendo, neste caso, reservado aos sócios, não
cedentes, o direito de preferência, quando a sociedade o não queira
exercer.

3 � Havendo mais do que um sócio a exercer o direito de prefe-
rência referida no número anterior, a quota será dividida entre os
sócios preferentes, na proporção do valor nominal das respectivas
quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, com-
pete a quem aí for designado, ficando desde já nomeados gerentes os
sócios Sérgio Luís Eufrásio Ribeiro, o sócio Abílio Santos Ribeiro e
a sócia Emília Simões Eufrásio Ribeiro.

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

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos ao seu objecto social, nomeadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

Em caso de interdição, inabilitação ou falecimento de algum só-
cio, a sociedade continuará o seu giro com o representante legal do
interdito, ou com um dos herdeiros do de cujus, entre eles nomeado
e que a todos represente.

ARTIGO 8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
e prazos, serão convocadas por carta registada, dirigida aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A dissolução e liquidação da sociedade ocorrerão nos casos e se-
gundo os termos previstos na lei.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder, antes do registo
definitivo da sociedade, ao levantamento do capital realizado, com
o fim de fazer face às despesas de constituição, instalação e início
de funções da sociedade.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621832

ARTIPORTELA � ARTEFACTOS DE CIMENTO, S. A.

Sede: Portela, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505430428; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010814.

Certifico que entre António Barroca Rodrigues, casado com Cris-
tina Maria Abreu Rodrigues Seco na comunhão de adquiridos, resi-
dente em Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Leiria; Joa-
quim Barroca Vieira Rodrigues, casado com Ana Maria Jorge de Abreu
Rodrigues na comunhão de adquiridos, residente em Quinta da Sardi-
nha, Santa Catarina da Serra, Leiria; Amílcar José Cortez Pinto
Guerreiro, casado com Maria de Fátima Barroca Rodrigues na co-
munhão geral, residente em Pedrome, Santa Catarina da Serra, Lei-
ria; Paulo Primitivo Pereira, casado com Irene Santos de Oliveira
Pereira na comunhão de adquiridos, residente na Rua Central, 70,
Pedrome, Santa Catarina da Serra, Leiria, e a sociedade Construtora
do Lena, SGPS, S. A., com sede em Quinta da Sardinha, Santa Cata-
rina da Serra, Leiria, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ARTIPORTELA � Arte-
factos de Cimento, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Portela, freguesia de Fátima,
concelho de Ourém.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de
representação, em Portugal ou no estrangeiro, bem como deslocar a
sua sede social para concelhos limítrofes.

3 � Pode, ainda, por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades, cujo objecto seja diferente da-
quele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a fabricação de produtos de
betão para construção.

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito,
dividido em 600 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada
uma.

§ único. O capital social, encontra-se realizado em 360 000 euros,
devendo os restantes 240 000 euros ser realizados até 31 de Dezem-
bro de 2004.

2 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento do
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 2 000 000
de euros, se para tal obtiverem a anuência do órgão de fiscalização.

3 � Na subscrição de novas acções representativas de aumento
de capital terão preferência os accionistas que o forem à data da
subscrição, na proporção das acções que já possuam.

4 � Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador tituladas, podendo ser registáveis,
sendo representadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000 e
múltiplos de 10 000.

2 � A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as
despesas são a cargo dos accionistas.

3 � No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das ac-
ções representados pelo cabeça-de-casal ou administrador ou, ainda,
pela pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para
os representar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos
e cumprimento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções nominativas a estranhos ou a qualquer
outro accionista, fica sujeito ao direito de preferência da sociedade,
em primeiro lugar, e dos accionistas, em segundo lugar, devendo ser
exercido nos 30 dias imediatos àquele em que o accionista alienante,
por carta registada, em que indique a identidade do adquirente, preço
e mais condições de transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nos seguintes casos.
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da

disponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou
qualquer outro acto de apreensão judicial.

2 � No caso referido na alínea b) do n.º 1, o valor da acção é a
que resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 9.º

1 � Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as
operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver
anuência do órgão de fiscalização.

2 � As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
de voto, dividendo ou preferência.
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Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

A cada 10 000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 13.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionis-
tas possuidores de um número de acções não inferior a 10 000,
averbadas em seu nome ou, ao portador, depositadas na sede social
ou qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia
marcado para a reunião.

ARTIGO 14.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a complementarem o número exigido e fazerem-
-se representar por um dos agrupados.

ARTIGO 15.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada, com a antecedência mínima
de 21 dias.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe.

ARTIGO 17.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global
fixada em assembleia geral.

2 � Nas faltas do presidente será substituído por quem a assem-
bleia geral designar.

ARTIGO 18.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, compe-
tirá, em especial, à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário da mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 19.º

1 � Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam, pelo menos, 50 % do capital social, as
deliberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
c) A alteração do presente artigo 20.º
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias refe-

ridas no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reu-
nião, por insuficiência de representação do capital social, a mesma
considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela
maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando
estiverem presentes ou representados accionistas titulares de acções
correspondentes a 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.

Conselho de administração

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidi-
rá qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 � O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 22.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da as-
sembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou, por qualquer outra forma, alienar ou one-
rar bens ou direitos mobiliários e tomar e dar de arrendamento quais-
quer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja reputado
conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da

sociedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de
crédito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financia-
mento, activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.

2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não
poderá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam
respeito exclusivamente às suas operações nem conceder a tercei-
ros, em nome da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com
excepção das sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois dos administradores;
b) Pela de um administrador no uso de poderes delegados pelo

conselho de administração;
c) Pela assinatura dos mandatários, dentro dos limites das respec-

tivas procurações.
ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas, pelo menos, uma vez por mês.

2 � Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 25.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 26.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a
um suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmente,
podendo ser reeleitos.

3 � Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia lhes fixar.

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 27.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a
administração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolu-
ção dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resulta-
dos.
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3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-
-ão sobre tais documentos.

ARTIGO 28.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em as-

sembleia geral.

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral
ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 30.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

Disposições gerais

ARTIGO 31.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 32.º

É estipulado o foro da comarca de Leiria, com expressa renúncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade o
seus accionistas.

Disposições transitórias

ARTIGO 33.º

A sociedade fica desde já autorizada a movimentar todas as quan-
tias depositadas em conta aberta em qualquer instituição bancária
para o seu giro comercial e desde já autoriza o conselho de adminis-
tração a adquirir o imóvel rústico sito na freguesia de Fátima e con-
celho de Ourém, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 15 768,
o qual se destina à instalação da sede social da sociedade.

ARTIGO 34.º

Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os administra-
dores, dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente � Ana Maria Jorge de Abreu
Rodrigues, casada; secretário � Irene Santos Oliveira Pereira, ca-
sada.

Conselho de administração: presidente � Paulo Primitivo Pereira,
casado; vogais � António Barroca Rodrigues, casado, e Joaquim Bar-
roca Vieira Rodrigues, casado.

Órgão de fiscalização: fiscal único � Oliveira, Reis & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Fernando Marques de Oliveira, casado, revisor oficial de contas; fis-
cal suplente � José Vieira dos Reis, casado, revisor oficial de con-
tas.

Conferido, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621409

LIVRITEC � LIVROS TÉCNICOS, L.DA

Sede: Rua de Egas Moniz, Chã, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1234;
identificação de pessoa colectiva n.º 503326127; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 12 e 13/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de gerentes de Jorge Manuel Costa Mar-
tins e de Miguel Teixeira Magalhães, por renúncia.

Data: 22 de Junho de 2001.

2) Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos arti-
gos 2.º, 5.º e 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Egas Moniz, Chã, freguesia
de Espite, concelho de Ourém.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 600 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais de 1 200 000$,
pertencentes ao único sócio Albino Sousa da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a sócios e a não sócios a
eleger em assembleia geral, mantendo-se gerente o actual sócio Al-
bino Sousa da Silva, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade e todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642880

TÁXIS HONÓRIO, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 431, lote 1-B, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1988;
identificação de pessoa colectiva n.º 505372452; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/010725.

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

Nomeação de gerente de Francisco da Silva Martins, casado.
Data: 3 de Maio de 2001.

Conferido está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642678

MARTO & SILVA � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua do Rosário, 40, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2138;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730243; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/010924.

Certifico que entre António Luís Marto da Silva, solteiro, maior,
e Maria Graciete de Jesus Marto da Silva, viúva, ambos residentes
na Rua do Rosário, 40, Fátima, Ourém, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marto & Silva � Comércio de Cal-
çado, L.da, tem a sua sede na Rua do Rosário, 40, Cova da Iria, fre-
guesia de Fátima, concelho de Ourém.

§ único. Após deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada
para qualquer outro local no continente, e podem criar-se sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação, tanto no
País como no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio, importação e exportação
de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios: António Luís Marto da Silva e Maria Graciete de Jesus Marto
da Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras sociedades reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
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complementares de empresas e, ainda, criar ou comparticipar na cria-
ção de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas socie-
dades coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios e seus descendentes:

a) Na cessão de quotas a estranhos, os sócios não cedentes têm
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade.

ARTIGO 7.º

Após deliberação dos sócios, poderá a sociedade amortizar, total
ou parcialmente, qualquer das quotas que seja penhorada, arrestada
ou objecto de outra providência judicial:

a) A amortização considera-se efectuada, com o depósito à or-
dem de quem de direito, do teor da quota, apurado segundo balanço
a efectuar para o efeito.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertencerá a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes:

a) Poderão ser designados gerentes estranhos à sociedade a eleger
em assembleia geral;

b) Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura de um dos gerentes;

c) Na prossecução dos fins da sociedade, ficam desde já os geren-
tes autorizados a adquirir veículos automóveis e a tomar ou dar de
arrendamento instalações para o seu funcionamento e a adquirir por
qualquer forma estabelecimentos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos
ou contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em abo-
nações, avales, fianças, subfianças ou letras a favor.

ARTIGO 9.º

No caso de dissolução, a assembleia geal designará liquidatário,
mesmo estranho à sociedade e a forma de adjudicação do activo e
passivo.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a adquirir bens de qualquer
natureza, mesmo antes do seu registo, na competente conservatória.

ARTIGO 11.º

Os gerentes ficam desde já autorizados, nos termos da alínea b)
do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a efec-
tuar levantamentos na conta aberta em nome da sociedade para
aquisição de bens do seu giro comercial e liquidação de despesas da
sua constituição.

Conferido, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642864

EDUARDO, MARQUES & ROSA, L.DA

Sede: Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 579;
identificação de pessoa colectiva n.º 501642951; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/010924.

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

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 60 000 000$ para

500 000 euros, tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao
seu artigo 3.º, o qual passa a ter o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
500 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais cada uma
no valor nominal de 250 000 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

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

Conferido, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642872

FILIPE CASTELÃO GAMA & IRMÃO, L.DA

Sede: Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 145;
identificação de pessoa colectiva n.º 500545855; inscrição n.º 9
e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentações: 4/010405 e 7/010709.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de gerente de Sónia Silva Ferreira, casada.
Data: 28 de Fevereiro de 2001.
2) Cessação de funções da gerente Maria Helena de Almeida Ri-

beiro, por renúncia.
Data: 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12193437

TRANSNABÃO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS
POR CAMIONAGEM, L.DA

Sede: Rua da Moita do Martinho, Portela, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2064;
identificação de pessoa colectiva n.º 501449060; inscrição n.os 17
e 18; números e data das apresentações: 2 e 3/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Nomeação de gerente de José Manuel Varela de Oliveira Marona,
casado.

Data: 5 de Setembro de 2001.
2) Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 10 000 000$ para

200 000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 2.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
200 000 euros, representado por seis quotas: quatro iguais do valor
nominal de 45 000 euros cada uma, todas pertencentes à sócia
Lenobetão, S. A., e duas iguais do valor nominal de 10 000 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre
da Conceição Júlio e José Manuel Varela de Oliveira Marona.

§ único (transitório). O capital social, encontra-se realizado em
dinheiro, no montante de 124 940 euros, devendo os restantes
75 060 euros, ser realizado até 31 de Dezembro de 2005.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621670

ABRIGO NOSSA SENHORA DA AJUDA
LAR DE IDOSOS, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 11, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2137;
identificação de pessoa colectiva n.º 504848461; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/010921.

Certifico que entre Elias de Oliveira Vieira e mulher, Maria do
Céu da Cruz Lopes, casados na comunhão de adquiridos; Vera Cata-
rina Lopes Vieira, solteira, maior, e Cristina Maria Lopes Vieira,
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solteira, maior, todos residentes na Rua dos Moinhos, 11, Alburitel,
Ourém, 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 Abrigo Nossa Senhora da
Ajuda � Lar de Idosos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Moinhos, 11, fregue-
sia de Alburitel, concelho de Ourém.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de dia, lar para idosos,
serviço de apoio domiciliário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas com valor
nominal de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada uma das só-
cias Cristina Maria Lopes Vieira e Vera Catarina Lopes Vieira, e
duas quotas com o valor nominal de 500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Elias de Oliveira Vieira e Maria do Céu
Cruz Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo obri-
gatório que um deles seja o gerente Elias de Oliveira Vieira ou a
gerente Maria do Céu Cruz Lopes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

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 ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642856

J. A. REIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Bairro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2136;
identificação de pessoa colectiva n.º 505489252; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010920.

Certifico que entre José Augusto dos Santos e Reis e mulher, Ali-
ce Maria da Trindade Pereira Reis, casados na comunhão de adqui-
ridos e residentes em Estrada de Fátima, Bairro, Nossa Senhora das

Misericórdias, Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. A. Reis � Construções, L.da, e tem
a sua sede na Estrada de Fátima, em Bairro, freguesia de Nossa Se-
nhora das Misericórdias, concelho de Ourém.

2.º

O objecto social é a construção civil, construção e reparação de
edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada uma delas de cada um dos sócios José Augusto dos Santos e
Reis e Alice Maria da Trindade Pereira Reis.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, para que a sociedade fique validamente obri-
gada em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de
um qualquer gerente.

5.º

Fica expressamente vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou outros semelhantes.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a quem fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo.

7.º

A sociedade fica com direito de amortizar pelo seu valor nomi-
nal, a quota de alguns dos sócios, sobre a qual recaia penhora, arresto,
ou qualquer outra providência cautelar.

8.º

Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes
e os herdeiros do sócio falecido ou representante legal do sócio in-
terdito ou inabilitado, devendo aqueles nomear um de entre si, que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

9.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da importância depositada em nome da sociedade, na Nova Rede,
em Fátima, para acorrer às despesas de constituição e registo da so-
ciedade e, bem assim, para aquisição de bens ou equipamentos.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621778

OLIVALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831332; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/010808.

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

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 1 000 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
o qual passa a ter o teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
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ros, uma de cada sócio, respectivamente, Paulo Jorge Filipe Neves
e Maria Cecília Oliveira Ferreira.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642430

JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR, HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 90, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500648425; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 9/010531.

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

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 20 000 000$ para

120 000 000$, tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao
seu artigo 3.º, o qual passa a ter o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 120 000 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e é representada pelas seguintes quotas: duas
quotas, cada uma com o valor nominal de 9 000 000$, pertencen-
tes à sócia Maria Antónia Bento Moreira Verdasca; duas quotas com
o valor nominal de 3 000 000$ e de 26 791 907$, pertencentes à
sócia Maria Margarida Moreira Verdasca; duas quotas com o valor
nominal de 3 000 000$ e de 26 791 907$, pertencentes à sócia Ana
Teresa Moreira Verdasca; duas quotas com o valor nominal de
3 000 000$ e de 26 791 907$, pertencentes ao sócio Joaquim José
Moreira Verdasca, a primeira com a natureza de seu bem próprio e
a segunda com a natureza de bem comum do casal; duas quotas com
o valor nominal de 1 000 000$ e de 5 346 821$, pertencentes aos
sócios Armando Ferreira Rodrigues, Teresa Margarida de Oliveira
Rodrigues e Ana Isabel de Oliveira Rodrigues, em comum e sem
determinação de parte ou direito; duas quotas com o valor nominal
de 1 000 000$ e de 5 277 458$, pertencentes ao sócio António Faria
da Fonseca.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 12210510

PEDRO CUNHA � ACTIVIDADES INFORMÁTICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Clara, 5, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2133;
identificação de pessoa colectiva n.º 505577275; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/010919.

Certifico que Pedro Miguel Graça Mendes da Cunha, divorciado,
residente na Rua de Santa Clara, 5, Fátima, Ourém, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Cunha � Actividades In-
formáticas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Clara, 5, em
Fátima, freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e desenvol-
vimento de actividades formativas e educacionais com recurso a
novas tecnologias e a informática, comercializando, nomeadamente
em sistemas de franchisings os respectivos produtos e métodos téc-
nicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, neste período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621824

URBIOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2130;
identificação de pessoa colectiva n.º 505742772; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/010917.

Certifico que entre Hélder Manuel Raimundo da Silva, solteiro,
maior; Humberto Manuel Raimundo da Silva, solteiro, maior, e Bru-
no Manuel Raimundo da Silva, solteiro, maior, todos residentes em
Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma URBIOURÉM � Sociedade de Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede em Casal Pinheiro, freguesia de
Freixianda, concelho de Ourém, e durará por tempo indeterminado
a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios para
venda, compra e venda de terrenos, compra e venda de bens imo-
biliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
2000 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios
Hélder Manuel Raimundo da Silva, Humberto Manuel Raimundo da
Silva, e Bruno Manuel Raimundo da Silva.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos três sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.
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§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; quando a favor de tercei-
ros, depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em pri-
meiro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, o
direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade, depois de feitas as necessárias amortizações e deduzida a
reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade entenda
constituir, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quotas
e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, endereçadas aos sócios, com a antecedência mí-
nima de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
bem como efectuar prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital social à data da deliberação.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis especiais, bem
como fazer parte de agrupamentos complementares de empresas ou
consórcios.

Que independentemente do registo definitivo deste acto, fica desde
já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital social,
junto da Caixa Económica Montepio Geral, a fim de fazer face às des-
pesas com esta escritura, seus registos e publicação, bem como para a
aquisição de equipamento necessário aos serviços da sociedade, poden-
do, ainda, adquirir para a sociedade quaisquer bens imóveis.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642848

MEDINOC � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Império, loja 28, Rua do Anjo de Portugal,
Fátima Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2128;
identificação de pessoa colectiva n.º 505369931; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/010914.

Certifico que entre Amorim Pereira Gonçalves, casado com Paula
Alexandra Santos Jorge na separação de bens, residente em Fátima,
Ourém, e a sociedade NOC � Novas Construções, L.da, com sede na
Rua do Anjo de Portugal, edifício Império, bloco C, loja 28, Fátima,
Ourém, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de MEDINOC � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Anjo de Por-
tugal, edifício Império, loja 28, em Fátima, concelho de Ourém.

2.º

A sua actividade é a mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o qual se encontra dividido em duas quotas: uma no valor

nominal de 3750 euros, pertencente à sócia NOC � Novas Cons-
truções, L.da, e outra de 1250 euros, pertencente ao sócio Amorim
Pereira Gonçalves.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, activa e
passiva, em juízo e fora dele, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
cente ao sócio Amorim Pereira Gonçalves, bastando a assinatura de
um qualquer gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
mas a cessão a favor de estranhos carece de consentimento prévio
da sociedade, aplicando-se o regime previsto nos artigos 230.º e 231.º
do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

A gerência poderá constituir mandatários, nos termos e para efei-
tos do disposto no artigo 252.º do Código das Sociedades Comercais,
conferindo-lhe poderes para a prática de actos determinados, po-
dendo fixar a duração do mandato.

7.º

É permitida à sociedade deliberar a aquisição ou amortização de
quotas sociais, nos seguintes casos:

a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Em caso de penhora, arresto e arrolamento em qualquer pro-

cesso judicial, com excepção de inventário, em que se venha a pro-
ceder, ou tenha procedido, à arrematação, adjudicação ou venda ju-
dicial;

c) Por insolvência ou falência do respectivo titualar.

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, ficarão
os herdeiros no seu lugar, devendo estes nomear um entre si que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indi-
visa.

9.º

O gerente fica desde já autorizado a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, no Banco Nacional Ultrama-
rino, balcão de Ourém, a fim de fazer face às despesas do activo
imbobilizado.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16642821

CASEIROVO � COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Formigais, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2127;
identificação de pessoa colectiva n.º 505701081; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/010914.

Certifico que entre Manuel Fernandes Gonçalves, casado com
Maria José Gonçalves Simões Fernandes na comunhão de adquiri-
dos, residente em Formigais, Ourém, e Pedro Simões Gonçalves, sol-
teiro, maior, residente em Formigais, Ourém, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CASEIROVO � Comercialização de
Ovos, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, sem número,
Formigais, freguesia de Formigais, concelho de Ourém.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social, bem como criar
ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em produção e comercialização de ovos,
e comércio de frutas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor
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nominal de 5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios
Manuel Fernandes Gonçalves e Pedro Nuno Simões Gonçalves. Cada
sócio realiza 50 % do capital, sendo o restante a realizar no prazo
de um ano.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 10 000 euros, e restituídas quando o for permitido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes
a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, no entanto, desde já nomeados gerentes, todos os só-
cios.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente e representá-la em juízo e fora dele, é neces-
sária a intervenção de um dos gerentes.

ARTIGO 7.º

Na cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como no capital de outras sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta em nome da sociedade, para aquisição de mercadorias e bens
do giro comercial e, ainda, para liquidação das despesas com a cons-
tituição e registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos,
por conta da sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621808

JORGE MANUEL GAMEIRO ALVES, L.DA

Sede: Ladeira do Fárrio, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2129;
identificação de pessoa colectiva n.º 505707217; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/010914.

Certifico que entre Jorge Manuel Gameiro Alves e mulher, Maria
Helena de Jesus Pereira Alves, casados na comunhão geral e resi-
dentes em Ladeira do Fárrio, Ribeira do Fárrio, Ourém, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Gameiro Alves, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Ladeira do Fárrio, freguesia de Ribeira do
Fárrio, concelho de Ourém, distrito de Santarém.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede,
nos termos da lei.

2.º

O objecto social é a carpintaria, marcenaria e montagem de tra-
balhos de carpintaria e caixilharia de madeira. Indústria de constru-
ção civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, encontra-se total-
mente realizado e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada
uma no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio
Jorge Manuel Gameiro Alves e outra à sócia Maria Helena de Jesus
Pereira Alves.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos é condicionada a opção
da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

5.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jorge Manuel
Gameiro Alves e Maria Helena de Jesus Pereira Alves.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus
cargos, conforme deliberado em assembleia geral.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

6.º

Disposição transitória

A sociedade, assume desde já a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias, e outras despesas
necessárias à sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, antes de efectuar os registos, com a
possibilidade de efectuar os levantamentos necessários, nos termos
do Código das Sociedades Comerciais.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621735

RESTAURANTE CERVEJARIA DOIS ÁS, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1085;
identificação de pessoa colectiva n.º 502942169; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 7/010914.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2001.

Conferido, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621727

D. MANUEL II � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 505486199; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/010917.

Certifico que entre Américo Lopes Mangas, casado com Maria
Amélia Pereira Frade na comunhão de adquiridos, e Hélder Nuno
Frade Mangas, solteiro, maior, todos residentes na Avenida de Nossa
Senhora de Fátima, 39, 4.º, direito, Leiria, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma D. Manuel II � Empreendimen-
tos Turísticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Vilar dos Prazeres,
freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém.

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 lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento e explora-
ção de empreendimentos turísticos, nomeadamente hotéis com res-
taurante.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros (equi-
valente a 20 048 200$) e corresponde à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de 50 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Américo Lopes Mangas e Hélder Nuno Frade Man-
gas.

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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 suplmentares 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 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 equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem
como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16614640

JOAQUIM M. FARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada Principal, sem número, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2132;
identificação de pessoa colectiva n.º 505721155; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/010918.

Certifico que Joaquim Marques de Faria, casado com Maria Alice
Jesus Gonçalves na comunhão geral e residente na Rua da Estrada
Principal, sem número, Seiça, Ourém, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim M. Faria, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Estrada Principal, sem número, lugar e
freguesia de Seiça, concelho de Ourém.

 § único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, fi-
liais, agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse
fim e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros (equivalente a 1 503 615$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Joaquim Marques de
Faria.

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 Joaquim Marques de Faria,
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 socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

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, bem como
comprar e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à pros-
secução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, e a
levantar o capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo de sociedade, a aquisição de equipamento e
instalação da sede social, despesas estas que a sociedade assume, logo
que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 16621328

RIO MAIOR

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE SANTO ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 175/
761228; identificação de pessoa colectiva n.º 500586233.

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.

22 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591832

CERÂMICA FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 77/
670408; identificação de pessoa colectiva n.º 500061734.

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.

22 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591840
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SIFUCEL � SILICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 69/
650802; identificação de pessoa colectiva n.º 500247587.

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.

22 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591794

CAVES DOM TEODÓSIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 38/
590724; identificação de pessoa colectiva n.º 500247587.

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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591786

HERDEIROS DE JOSÉ GERMANO DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 538/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502326700.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591735

HERDEIROS DE JOSÉ GERMANO DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 538/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502326700.

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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591743

CORTIMARCO � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 381/
850620; identificação de pessoa colectiva n.º 501499105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591751

CORTIMARCO � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 381/
850620; identificação de pessoa colectiva n.º 501499105.

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

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591778

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA VICENTE NOBRE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 147/
731107; identificação de pessoa colectiva n.º 500413835.

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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591824

FERMAGA � AGÊNCIA COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 68/
660525; identificação de pessoa colectiva n.º 500488118.

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.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15591808

BOVIAGRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua da Estrada Principal, lugar de Vale de Óbidos,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1196/010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/010710.

Certifico que entre Silvino Vieira Correia e mulher, Helena Paula
Correia Tavares, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
residentes em Vale de Óbidos, Rio Maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BOVIAGRO � Comércio de Máqui-
nas Agrícolas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Principal, no
lugar de Vale de Óbidos, freguesia e concelho de Rio Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de máquinas e outros
equipamentos agrícolas, comércio, manutenção e reparação de mo-
tociclos, de suas peças e acessórios e bovinicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal cada uma de 5000 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Silvino Vieira Correia e Helena Paula Correia Tava-
res.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, nomeadamente na compra e venda de veículos auto-
móveis de e para a sociedade, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

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

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ce-
dentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
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b) Se, em execução fiscal ou administrativa, for ordenada a venda
da quota;

c) Por falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente
decretada e não suspensa;

d) Se o titular da quota não cumprir, pontualmente, as obrigações
impostas pelo contrato social e as da lei.

§ único. Salvo no caso da alínea a), o preço da amortização, a
pagar mediante recibo ou por consignação na Caixa Geral de Depó-
sitos, será o valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalidades,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes:
1 � Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os

gerentes a procederem ao levantamento do capital social para fazer
face às despesas de constituição, registo e instalação da sociedade,
bem como às despesas de aquisição de equipamento necessário à
prossecução do objecto social.

2 � A sociedade poderá iniciar imediatamente a actividade, para
o que a gerência fica correspondentemente autorizada a praticar
quaisquer actos de negócio no âmbito do respectivo objecto, e todos
aqueles que se traduzam na aquisição de qualquer bem móvel ou
imóvel ou estabelecimentos comerciais e industriais para a socie-
dade, sem necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade legal de requererem o
registo deste acto, na conservatória competente, no prazo de três
meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. Costa Santos. 15594114

MARTIPLANA � SOCIEDADE DE ESCAVAÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Luz, no lugar do Arco
 da Memória, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1193/010706; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/010706.

Certifico que entre Rui Miguel da Costa Martins e mulher, Paula
Sofia do Carmo Silva, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residentes em Arco da Memória, Estrada da Senhora da Luz,
Rio Maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MARTIPLANA � Sociedade de Es-
cavações e Terraplanagens, L.da, e tem a sua sede na Estrada da
Senhora da Luz, no lugar de Arco da Memória, freguesia e concelho
de Rio Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
demolições e terraplanagens, comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal cada uma de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Rui Miguel da Costa Martins e Paula Sofia do Carmo Silva.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios é livre a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência; em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não ce-
dentes, em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que esta ca-
reça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e
deliberados em assembleia geral.

Mais declararam os outorgantes:
Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os gerentes

a procederem ao levantamento do capital social para fazer face às
despesas de constituição, registo e instalação da sociedade, bem como
às despesas de aquisição de equipamento necessário à prossecução
do objecto social.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade legal de requererem o
registo deste acto, na conservatória competente, no prazo de três
meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. Costa Santos. 15594149

CONSTRUÇÕES ARMANDO CUSTÓDIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Major Cabral de Quadros, sem número,
Vale Falante, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1197/010710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/010710.

Certifico que Armando Faria Custódio Canadas, casado com Alice
Casimira Canadas Dionísio Custódio no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Major Cabral de Quadros, sem nú-
mero, Vale da Falante, Rio Maior, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Armando Custódio,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Major Cabral de Qua-
dros, sem número, em Vale Falante, freguesia e concelho de Rio
Maior.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e reparação de
edifícios.

§ 1.º A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de respon-
sabilidade limitada, mesmo com objecto diferente, desde que não fi-
que na situação de sócia única dessa sociedade.

§ 2.º Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto social, os quais devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência será exercida pelo sócio, assim designado neste acto,
e, ainda, eventualmente, por pessoas estranhas à sociedade que ve-
nham a ser nomeadas pelo sócio.

§ § único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta ca-
reça, em condições a estabelecer nos respectivos contratos de supri-
mento, sendo a respectiva remuneração e reembolso estabelecidos
nos referidos contratos.
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ARTIGO 6.º

Os resultados líquidos anuais, depois de deduzida a percentagem
destinada ao fundo de reserva legal, serão aplicados conforme o que
for decidido pelo sócio, podendo a sociedade aplicá-los, no todo ou
em parte, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-
-los a outras aplicações de interesse da sociedade, podendo não dis-
tribuir lucros.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. Costa Santos. 15594084

JOÃO M. C. TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada Principal, sem número, Vale de Óbidos,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1205/010812; número e data da apresentação: 1/010812.

Certifico que João Manuel Correia Tavares, casado com Rosa
Maria Marques Santos Tavares no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua da Estrada Principal, sem número, Vale de
Óbidos, Rio Maior, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João M. C. Tavares, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Estrada Principal, sem
número, em Vale de Óbidos, freguesia e concelho de Rio Maior.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único 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 intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Mais declara o outorgante que não constituiu até à presente data
qualquer sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. Costa Santos. 15594068

ESPINGARDARIA LICÍNIO MATIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Paulo VI, edifícios Paulo VI, loja 47-C,
lugar de Rio Maior, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1209/010810; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/010810.

Certifico que Licínio Manuel Carvalho Matias, solteiro, maior,
residente na Estrada Nacional n.º 114, Casal do Barreiro, Rio Mai-
or, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Espingardaria Licínio Ma-
tias, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Paulo VI,
edifícios Paulo VI, loja 47-C, lugar de Rio Maior, freguesia e conce-
lho de Rio Maior.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
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 comércio, importa-
ção e exportação de armas, munições e material de apoio à activi-
dade cinegética, organização e realização de eventos de caça.

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 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. Costa Santos. 15594106

TOMAR

F. GODINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1715;
identificação de pessoa colectiva n.º 504173502; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/240901.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, deliberada pelo sócio único, tendo as contas sociais sido
encerradas e aprovadas em 14 de Setembro de 2001.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651681

LOJA DO RIBATEJO NORTE, COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS LOCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2021;
identificação de pessoa colectiva n.º P505515598; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/210901.

Certifico que entre TEMPLAR � Rotas e Destinos Turísticos,
L.da, e ADIRN � Associação para o Desenvolvimento Integrado do
Ribatejo Norte, ambas com sede em Tomar, na Alameda de 1 de
Março, Centro Comercial Templários, 3.º, foi constituída a socie-
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dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a firma Loja do Ribatejo Norte, Comer-
cialização de Produtos Locais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Já-
come Ratton, 21, loja C, freguesia de Santa Maria dos Olivais, em
Tomar.

2 � A sociedade poderá abrir delegações, sucursais, agências ou
outras formas locais de representação, em qualquer ponto do Riba-
tejo Norte.

2.º

Objecto

Promoção da Região do Ribatejo Norte, das suas gentes, da sua
cultura e a comercialização dos seus produtos de artesanato e produ-
tos alimentares de qualidade, azeite biológico, azeite, compotas,
vinhos, mel, vinagre.

3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma da
TEMPLAR � Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ri-
batejo Norte, Rotas e Destinos Turísticos, L.da, de valor de 500 euros
e outra da ADIRN no valor de 4500 euros.

4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será nomeada em assembleia geral,
entre sócios e não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e terá o mínimo de dois gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Para os actos de mero expediente, basta a assinatura de um
gerente ou alguém contratado para o efeito.

5.º

Participações

A sociedade, com a devida autorização da assembleia geral, po-
derá adquirir participações ou associar-se a outras pessoas colecti-
vas, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

6.º

Assembleias gerais

A assembleia geral reúne em sessão ordinária duas vezes por ano
para aprovação do plano de actividades e orçamento previsional e
para aprovação do relatório e contas do exercício anterior. Para
discussão de outros assuntos reunirá em sessão extraordinária quando
for necessário. As assembleias gerais serão convocadas por carta
registada, com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Disposição transitória

A sociedade assumirá não só os negócios jurídicos celebrados e a
celebrar em seu nome, nomeadamente os que tiverem em vista a
sua constituição e que a gerência assim o decida, como também as
despesas com a sua constituição, registo e publicação, ficando os
gerentes autorizados a efectuar da conta aberta em nome da socie-
dade, na Caixa Geral de Depósitos, os levantamentos necessários para
tal efeito e para fundo de maneio, podendo adquirir quaisquer bens
antes do registo.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651665

AVIÁRIO DO SUIMO DE JOSÉ PAULO DUARTE
PINHEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2020;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505630265; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/210901.

Certifico que o sócio único José Paulo Duarte Pinheiro, casado
com Aurora Maria Conchinha Garraio na comunhão de adquiridos,
morador no lugar do Suimo, 28, freguesia da Sabacheira, Tomar,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Aviário do Suimo de
José Paulo Duarte Pinheiro, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a
sua sede no Suimo, 28, freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar.

2 � A gerência poderá deslocar, livremente, a sede social dentro
do concelho de Tomar ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a avicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade suprimentos de que esta careça,
nas condições que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � Fica desde já designado gerente o sócio único da sociedade.
2 � A gerência poderá ou não ser remunerada, conforme for

deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

O gerente ora designado, fica desde já autorizado a proceder ao
levantamento da totalidade do capital social, que se encontra depo-
sitado, a fim de suportar as despesas de constituição e registos e
outras inerentes à própria actividade da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651657

CONSTRUÇÕES CABAÇA & BALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1573;
identificação de pessoa colectiva n.º 503685777; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/200901.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Ma-
nuel Balas Freire, por renúncia, em 21 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651630

AUTO REPARADORA ABÍLIO, CARLOS & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2016;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505696843; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/130901.

Certifico que entre Abílio Nunes Cotrim, casado com Adelina da
Conceição Martins Cotrim na comunhão de adquiridos, morador em
Vale da Torre, 14-A, Casais, Tomar; Carlos Alberto da Conceição
Silva, casado com Maria Luísa da Conceição Sousa Capitão Silva na
comunhão geral, morador no Carvalhal Grande, 1, freguesia da
Madalena, Tomar, e Miguel Garcia Salvador, casado com Cacilda
Jerónimo Amor na comunhão geral, morador em Linhaceira,
Asseiceira, Tomar, 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 Auto Reparadora Abílio, Carlos
& Miguel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em São Miguel, 19, freguesia da
Madalena, concelho de Tomar.
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3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de automóveis no-
vos e usados, reparação e conservação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 1667 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651568

COFRAGENS � AURÉLIO & JOSÉ CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2015;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505557177; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/130901.

Certifico que entre Aurélio da Conceição Carvalho, casado com
Maria da Conceição Carvalho Ribeiro na comunhão de adquiridos,
morador na Travessa do Colégio, 1, 1.º, direito, Tomar, e José
Duarte de Carvalho, casado com Belmira Mota Filipe Duarte na co-
munhão de adquiridos, morador na Rua de Baixo, 29, Amêndoa,
Olalhas, Tomar, 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 Cofragens Aurélio & José Carva-
lho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Baixo, 29, lugar de
Amêndoa, freguesia de Olalhas, concelho de Tomar.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social para
outro local 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 de
cofragem de construção civil, construção civil e obras públicas, com-
pra e venda de materiais de construção, compra, venda e permuta
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Aurélio da Conceição Carvalho e
José Duarte de Carvalho.

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 é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651550

SUSAFONE � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2019;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505672189; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/200901.

Certifico que entre Maria Susana Correia Gonçalves, solteira,
maior, moradora na Rua do Apeadeiro, 19, Delongo, Paialvo, e Jorge
Manuel Correia Gonçalves, casado com Noémia de Jesus Santos
Correia Gonçalves na comunhão de adquiridos, morador em Moi-
nhos da Funcheira, Amadora, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SUSAFONE � Comércio de Mate-
riais de Telecomunicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Casal Novo, 11,
Delongo, Paialvo, em Tomar.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, assistência e serviços
em equipamentos e material de telecomunicações, electrónica, in-
formática, escritórios e hotelaria.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais: uma no valor nominal
de 2500 euros, pertencente à sócia Marta Susana Correia Gonçal-
ves, e a outra no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Manuel Correia Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.
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ARTIGO 5.º

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

2 � Fica desde já nomeado gerente, sem remuneração, o não sócio
António Manuel Correia Gonçalves Samouco, casado, natural de
Paialvo e residente em Delongo, Paialvo, em Tomar.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos é
necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas depende sempre do consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam desde já autorizados a outorgar escrituras de ar-
rendamento, contratos de trespasse ou cessão de exploração.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651673

EDITE & ANABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2018;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505549280; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/190901.

Certifico que entre Edite Gonçalves da Graça Simões, casada com
Manuel da Conceição Simões na comunhão geral, morador na Rua
da Escola, Almogadel, Chãos, Ferreira do Zêzere, e Anabela Gon-
çalves Simões Bandeira, casada com João Miguel Freitas Rodrigues
Bandeira na comunhão de adquiridos, moradora na Rua da Casa
Nova, 22, Carrascal, Paialvo, Tomar, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Edite & Anabela, L.da,
tem a sua sede na Rua de Amorim Rosa, 5, rés-do-chão, direito, E,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma à sócia Edite Gonçalves da Graça Simões e outra à
sócia Anabela Gonçalves Simões Bandeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, activa ou passivamente, a socie-
dade obriga-se pela assinatura de dois gerentes; porém, os documen-
tos de mero expediente, incluindo endosso de cheques, letras, vales
de correio e outros meios de pagamento a favor da sociedade, bem

como contratos de compra e venda de veículos automóveis e arti-
gos comercializados pela sociedade, assim como contratos de pres-
tação de serviços, poderão ser assinados por uma das gerentes.

3 � A gerência da sociedade poderá designar, em assembleia ge-
ral, a nomeação de um procurador como seu representante em ac-
tos específicos.

4 � É expressamente vedado aos gerentes o uso da firma em le-
tras a favor, fianças, abonações e demais actos ou contratos alheios
ao objecto social.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios,
cônjuges e seus descendentes.

2 � Depende do consentimento da sociedade a cessão a estranhos.

ARTIGO 6.º

A sociedade assumirá, de pleno direito, com o seu registo defini-
tivo, todas as despesas com a sua constituição, tais como as desta
escritura, registos estudos, e outras despesas inerentes.

ARTIGO 7.º

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados os gerentes a tomar de arrendamento
quaisquer locais, bem como a adquirir os materiais e equipamentos
destinados à instalação da sede social, a adquirir produtos e serviços
que constituam o objecto da sociedade e a efectuar movimentos
bancários.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651622

DUPONLACA � TINTAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1806;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680781; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/140901.

Certifico que foi registada a cessação de funções da gerente Dália
Nunes da Conceição Simões, por renúncia, em 27 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651541

TÁXI NABANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2017;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505458969; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/140901.

Certifico que entre Adelina da Costa Ferreira Cajada, viúva; Pe-
dro Tiago da Costa Ferreira Cajada, e Ana Rita da Costa Ferreira
Cajada, ambos solteiros e todos moradores em Tomar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Nabantino, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Cascalheira, 16, rés-do-chão, direito, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de transporte
ocasional de passageiros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho limítrofes, e
podendo ainda abrir agências, sucursais, filiais ou outras formas de
representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500 euros
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pertencente à sócia Adelina da Costa Ferreira Cajada, e duas quotas
iguais no valor de 1250 euros, pertencente a cada um dos sócios
Pedro Tiago da Costa Ferreira Cajada e Ana Rita da Costa Ferreira
Cajada.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
acordado em assembleia geral, fica afecta a sócios e a não sócios, a
eleger em assembleia geal, ficando desde já nomeada gerente a sócia
Adelina da Costa Ferreira Cajada, sendo bastante a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento prévio da sociedade, a qual, em
primeiro lugar, e os sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 7.º

Fica vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de
favor, prestar fianças, subfianças, cauções e outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

Em caso de penhora, arresto, ou qualquer outra forma de apreen-
são judicial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo
valor que a mesma tiver, segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos necessá-
rios, nos termos e condições deliberados em assembleia geral, po-
dendo ainda esta, desde que haja unanimidade, exigir prestações su-
plementares de capital.

ARTIGO 10.º

A gerência é desde já autorizada, mesmo antes do registo, a cele-
brar quaisquer negócios relativos ao giro comercial da sociedade, por
esta assumidos, bem como proceder ao levantamento das entradas,
em dinheiro, efectuadas pelos sócios e depositadas no Banco Portu-
guês do Atlântico, agência de Tomar, para a realização do capital
social, a fim de a sociedade poder satisfazer as despesas de constitui-
ção e de legalização, bem como dar início à sua actividade.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15651533

TORRES NOVAS

SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA VIEIRA
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1745; identificação de pessoa colectiva n.º 505352044; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010507.

Certifico que, entre Carlos Manuel de Sousa Vieira, casado com
Ausenda de Jesus Saraiva Vieira, no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente no Casal da Fonte, freguesia de Assentiz, concelho de
Torres Novas, Carlos Manuel de Jesus Vieira, casado com Célia Maria
Sousa Penedo Vieira, no regime da comunhão de adquiridos, residen-
te no mesmo lugar de Casal da Fonte, Ana Sofia de Jesus Vieira da
Quinta, casada com Pedro Manuel Lopes da Quinta, no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua do General Humberto
Delgado, 14, rés-do-chão, direito, Entroncamento, e José Filipe de
Jesus Vieira, casado com Dora da Silva Domingos Vieira, no regime
da comunhão de adquiridos, residente no referido lugar de Casal da
Fonte, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sondagens e Captação de Água Vieira
& Filhos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Principal, em Casal da
Fonte, freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto sondagens e captação de água.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das quatro seguintes quotas:
uma quota do valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel de Sousa Vieira, e três quotas iguais dos valores no-
minais de 750 euros, pertencentes cada uma a cada um dos sócios
Carlos Manuel de Jesus Vieira, Ana Sofia de Jesus Vieira da Quinta e
José Filipe de Jesus Vieira.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra do gerente Carlos Manuel de Sousa Vieira ou as assinaturas con-
juntas de dois outros gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

É livremente permitida a divisão e cessão total ou parcial de quo-
tas entre sócios da sociedade. A cessão total ou parcial de quotas a
estranhos fica sujeita ao direito de preferência da sociedade, em
primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo da
Costa Patriarca. 14411938
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